
ءاضقلا باتك

لو&ا لصفلا
ءاضقلا ةقيقح يف

 .ركن;ا راكنا توبثل وا يعد;ا ىوعد توبثل اما جتن;او .:مصاخت;ا :ب ةموصخلا لصف يف مكحلا وه ءاضقلا
. قحلا نم هيعدي ام ضعب امهنم لك ذخأي ناب , :عفارت;ا :ب ًاطسو Nح جتني دق امك

    : روما ةدع ىوتفلاو يئاضقلا مكحلا :ب قرفلاو
 ىلإ رظن نود نم , ةيليصفتلا اهتلدا نم ةطبنتس;ا ةيلكلا ماكح&ا نايب نع ةرابع ىوتفلا نا : لو&ا رم&ا

.ةصاخ قيبطتلا ىلإ رظان يئاضقلا مكحلا نا :ح يف .ةيئزجلا اهدراوم ىلع اهقيبطت

 يفكي لب .يضاقلا يف كلذ طرتشي & :ح ىلع , ][ طوح&ا ىلع ةيملع&ا اهيف طرتشي ىوتفلا نا : يناثلا رم&ا 
.داهتج&ا قلطم هيف

 نوكي يئاضقلا مكحلا نا :ح يف .اهب يتف;ا ديلقت هيلع بجي نم ىلع &ا ةجح نوكت & ىوتفلا نا : ثلاثلا رم&ا
.كلذك امهدحا نكي مل وا , يضاقلل نيدلقم انوكي نا نودب ىتح :عفارت;ا ىلع ةجح

 ىلع ذفان وهف ءاضقلا اما , ةيملع&ا يف هنود ناك ولو, رخآ دهتجم ىلع ذفنت & دهتج;ا ىوتف نا : عبارلا رم&ا
 ناك ءاوس .هرودب ًايضاق وا ًادهتجم ناك ول ىتح , هتيحان نم هيلع رث&ا بيترت درف لك ىلع بجيو , دحأ لك

.نكي مل ما ىوعدلل ًافرط
 ىوتفلا عم ةي&ولا كرتشتو .ةي&ولاو ءاضقلاو ىوتفلا : ةيعرش بصانم ثNث هل انئاملع نم دهتج;ا نا ملعاو

 زوجي & اهناو ةيئزج دراوم تاذ اهنوك يف ءاضقلا عم كرتشت امك , ][ طوح&ا ىلع ةيملع&ا طارتشا يف
.ىوتفلا فNخب .ةاضقلاو نيدهتج;ا ىتح دحا لك ىلع اهيلع لمعلا بجيو اهضقن

 يف ,مصاختلاب طونم ريغ ةي&ولا مكح ناب , يهقفلا اهليلد فNتخا ىلإ ًافاضم , ءاضقلا نع ةي&ولا فلتختو
 نوكي دقو ، هريغو مصاختلا دروم يف نوكي دق ةي&ولا مكحف .مصاختلا ريغ هل دروم & يئاضقلا مكحلا نا :ح
 عم .جارخلاو ةاكزلاو سمخلاك ,ةماعلا لاومNل &و ةماعلا حلاصملل ءاضقلا يف دروم &و . ةماعلا ةحلص;ا ظفحل

 يلولا هرقي مل ام هتوم دعب ًاذفان ىقبي & موصع;ا ريغل ةي&ولاب مكحلاو .ةي&ولا ماكح& ةلومشم اهلك اهنا
.هرودص دعب يئاضقلا مكحلا اذكو , اهب لمعلا ىلع ءاقبلا زاوج رابتعاب ,ىوتفلا فNخب .ديدجلا

 ثر&ا دلولا تاذ ةجوزلا تعداف يضار&ا يف ةثرولا عزانت اذا امك , ىوتفلاو ءاضقلا :ب درو;ا كرتشي دقو
 مكحي نأ هيلع بجو يعرشلا يضاقلا ىلإ امكاحت ناف .يئاوتف انه فNخلاف , اهنامرح يقابلا ىعداو , اهنم
.ةثرولا ديلقتل ًافلاخم ناك ول ىتح هئاضقب ذخ�ا رخ�ا ىلع بجو ,همدع وا ثاري;اب ىضق ناف , ملع&ا ىوتفب
 .كلذ ىلع ليلدلا ةدعاسم دودح يف ,ىوتفلا فNخ ىلع ةي&ولاب مكحلا نوكي دقف , ةي&ولاو ىوتفلا كرتشت دقو
 يضتقت دقف .هيلع رّعسي &و عيبلا ىلع ربجي ركتح;ا نا : روهش;ا ىوتف :فلاخ;ا لاثمف .اهل اقفاوم نوكي دقو
 , ةنيعم ةيمكب وا :عم عمتجم ىلع ةيزجلا وا جارخلا :يعت : قفاو;ا لاثمو .ةي&ولاب ريعستلا ةماعلا ةحلص;ا

.ىوتفلاب Nصا ةتباث اهنا عم
 تتبث اذاف .& وأ ًاكلام فقاولا ناك اذا اميف مصاختلاك .ةدحاو ةعفارم دروم يف ءاضقلاو ةي&ولا كرتشت دقو

.ةي&ولاب فقولا ىلع رظان وا يلوتم :يعت نكما ءاضقلاب ةيكل;ا
 وا رغصل نيرصاقلا ىلع ميقلا :يعت : ةي&ولا رومأ نم ةقيقحلا يف هنا عم , ةداع ًايئاضق ةاضقلا هسرامي اممو
 وا ةقفنلا بوجو :يعت : ىوتفلا روما نم هنا عم , ةداع ةاضقلا هسرامي اممو .كلذ وحنو , قوع وا نونج وا هفس

 &و ىوتفلاب ةطوبرم ريغ اروما نوسرامي ةداع ةاضقلا نا امك .اهوحنو , ايعلخ قNطلا نوك وا ةناضحلا ةدم
.كلذ ريغو عيبلاو قNطلاو حاكنلاك , اهب مايقلا هقفتم دحأ لكل زوجي لب .ءاضقلا &و ةي&ولاب

 بقوع &او , نيرخ�ا نع طقس يفاكلا ددعلا اهب ماق اذا ةيئافك تابجاو اهنوك يف ةثNثلا كرتشتو , اذه
: لحارم يف ىلجتي اذه اهبوجوو .ةيافكلا نود ددع اهب ماق وا , دحأ اهب مقي مل ءاوس , عيمجلا



 بقوع &او , نيرخ�ا نع طقس يفاكلا ددعلا اهب ماق اذا ةيئافك تابجاو اهنوك يف ةثNثلا كرتشتو , اذه
: لحارم يف ىلجتي اذه اهبوجوو .ةيافكلا نود ددع اهب ماق وا , دحأ اهب مقي مل ءاوس , عيمجلا

 & , ةيحانلا هذه نم Nمهم عمتج;ا كرت زاوج مدعو .كلت وا ةمه;ا هذهل حلصي نم داجيا بوجو : ىلو&ا ةلحر;ا
 داهتج&ا ىلإ لصو;ا ببسلاو تامدق;ا ليصحتل سانلا نم ةعامج يدصتب كلذو .لابقتس&ا يف &و لاحلا يف

.ةيملع&ا لينو
 نامرح ةمرحو .كلذ ىلإ عمتج;ا ةجاح عم , كلذل ةيله&ا هسفن يف دجي نم يدصت بوجو : ةيناثلا ةلحر;ا

 .ةقباسلا ةثNثلا روم&ا لك يف تباث اذهو .حلاصم نم هققحي امو , تامدخ نم هيدؤي نا عيطتسي امم عمتج;ا
 دقف , ةرخ&او ايندلا يف ةكلهتلا يف هريغو هسفن يقلي وهف , هيلع ةمرحم نوكت اهناف اهل Nها سيل نم نا :ح يف

 نود ءاضقلا هل زوجي ثيح , ملع&ا ريغ دهتج;ا يف امك ضعبلا مرحي دقو , دهتج;ا ريغ يف امك عيمجلا مرحي
 : ةي&ولاو ىوتفلا

 وا ءاضقلا وا ىوتفلا ىوتسم ىلع ءاوس , ةيئزجلا لكاش;ا لحو ةلئس&ا ىلع ةباج&ا بوجو : ةيناثلا ةلحر;ا
 &ومشم نوكي وا يعرشلا هكردم يف ناسن&ا كشي مل ام .دحاو دروم يف &و توكسلا زاوج مدعو .ةي&ولا

.جرحلاو ةيقتلاك , فيلكتلل عفار يوناث ناونعل

يناثلا لصفلا
يضاقلا طئارش يف

:يلي امك يهو .ةيملع&ا ادع ام يتف;ا طئارش لك يضاقلا يف طرتشي  ]1 ةلأسم[
.مNس&ا مكح قبط ىلع ناك ولو , رفاكلا ءاضق ذفني Nف . مNس&ا : &وا
.نامي&ا قبط ىلع ناك ولو , نمؤ;ا ريغ ءاضق ذفني Nف . نامي&ا : ًايناث
.غولبلل ًاقهارم وا ازيمم ناك ناو يبصلا ءاضق ذفني Nف . غولبلا : ًاثلاث

.& ما ًارهاجتم ناك ءاوس قسافلا ءاضق ذفني Nف . ةلادعلا : ًاعبار
.ىرخ&ا طئارشلا تلمكتسا ناو ةأرملل ءاضق Nف . ةروكذلا : ًاسماخ

.انز نبا هنوك تبث ن; ءاضق Nف . دلو;ا ةراهط : ًاسداس

 دهتج;ا ءاضق ][ طوح&ا ىلع ذفني & امك .Nضاف ًاهقفتم ناك ناو دهتج;ا ريغ ءاضق ذفني Nف . داهتج&ا : ًاعباس
.يزجت;ا

 هلاوزل راظتن&ا بجو ضراعل هطبض لق ولو .هوحنو اهيفس وا نايسنلا ديدش نوكي & نأب . طبضلا : ًانماث
.بضغ وا حرف وا نزح ةدشك

 هئاضق لوبقو , تي;ا ديلقت ىلع ءاقبلا زاوجب ىوتفلا :ب ةمزNم &و .تي;ا ءاضقل ىنعم & هناف . ةايحلا : ًاعسات
.هتوم دعب لوعف;ا ذفان يقب ءيشب هتايح يف مكح ول , معن .ةهباشم ةيضق رابتعاب ولو .هتوم لاح

 ذفن ايراودا ناك ولو .ىلوا انه هناف , طبضلا طارتشا نم حضتي هلعلو .نونجملل ءاضق Nف . لقعلا : ًارشاع
.ىرخ&ا طئارشلا عامتجا عم ،هوحص لاح هؤاضق

 لوصح عم قطنلا &و ةكرحلا ناكما &و ةيرحلا &و رصبلا &و ةباتكلا يضاقلا يف ربتعي &  ]2 ةلأسم[
. دوصق;اب نانئمط&ا

 .ماعلا وا صاخلا هليكو وا مام&ا لبق نم ءاضقلل بوصن;ا ىضاقلا : امهدحا : :عون ىلع ىضاقلا  ]3 ةلأسم[
 لكل :لومشم :عونلا Nك نا رهاظلاو .ءاضقلل ناعفارت;ا هراتخي يذلا وهو , ميكحتلا يضاق : امهيناث

.ميكحتلا يضاق يف داهتج&ا طارتشا مدعب لاق ن; ًافNخ , ةقباسلا طئارشلا
 هنييعتف ابوصنم يضاقلا ناك ناف .ليصفت هيف .:عفارت;ا Nك ديب وا يعد;ا ديب يضاقلا :يعت له  ]4 ةلأسم[
 اماو .هب اعم امهؤاضر بجيف ميكحتلل يضاقلل ناك ناو .طئارشلل هتيعماج يف رخ�ا شقاني نأ &ا .يعد;ا ديب

.ةعرقلا وه فNتخ&ا دنع يضاقلا :يعت يف عجر;اف , يعادتلا ةروص يف
 داهتج&ا ةيطرش يف كلذ رهاظلا ؟ دهتج;ا نع ةلاكولاب ءاضقلا يلوت دهتج;ا ريغ لضافلل زوجي له  ]5 ةلأسم[

 ىوتف ريغب لمعلا زوجي & نكلو , قلط;ا دهتج;ا قلطم انه لّكو;ا نوكي نا نكميو .طئارشلا نم اهريغ نود

. ][ طوح&ا ىلع ملع&ا
 لاوم&ا يهو , لا;ا تيب نم قازتر&او ةرج&ا ذخأ , هيرومأم نم هريغ نع Nضف يضاقلل زوجي  ]6 ةلأسم[



. ][ طوح&ا ىلع ملع&ا
 لاوم&ا يهو , لا;ا تيب نم قازتر&او ةرج&ا ذخأ , هيرومأم نم هريغ نع Nضف يضاقلل زوجي  ]6 ةلأسم[
 ذخا هل زوجي امك .امهنم قافتاب :مصاخت;ا Nك نم رج&ا ذخأ هل زوجي امك .اهريغو ةاكزلاو سمخلاك ةماعلا

 فلاخم هريغ :بو لا;ا تيب نم رج&ا :ب عمجلا نا &ا .اهتباتك وا ىوعدلا يف رظنلاك هلامعا ضعب ىلع رج&ا

.][طايتحNل
 ناك ءاوس .هل مكحلا نوكيل ةصاخ :فرطلا دحأ نم ةرج&ا ذخأ يهو , ءاضقلا ىلع ةوشرلا مرحت  ]7 ةلأسم[

 دعت نودب ولو ,هفلت عم نمضيو هعاجرا بجي ضباقلل تحس يهو .ضباقلاو عفادلا ىلع مرحتو , لطابب وا قحب
.طيرفتو

 لصح ولو ملعلا نع Nضف نانئمط&اك : ةربتع;ا ةيعرشلا تاتبث;ا دحأب هبصنو يضاقلل ةي&و تبثت  ]8 ةلأسم[
.ةحصلا نانئمطا عم يطخلا تابث&ا كلذكو .عايشلاو ةنيبلا كلذكو .هسفن هرابخا نم

 وا :عم نامز وا :عم ناكم يف رصحلاك ،ءاضقلا يف عيونت ةيلص&ا ةيعرشلا ةدعاقلا يف دجوي &  ]9 ةلأسم[
 وا مام&ا طرتشا اذا , معن .تاعفار;ا رئاس يف رظنلا طئارشلل عماجلا دهتجملل لب .:عم عون وا :عم عوضوم
 &ا اهريغب لمعلا هل زجي ملو .اهريغو ةقباسلا دويقلا دحأك هب لمعلا بجو ,اطرش بوصن;ا يضاقلا ىلع هبئان

.ًاقلطم زجي مل ىرخ&ا صصحلا نع عن;اب حرص ول اما .لاكشا ىلع ميكحت يضاق هتفصب
 نم هوحنو عوضو;او نامزلاو ناك;ا سفنب رثكا وا :يضاقل بصنلا يف كيرشتلا زوجي له  ]10 ةلأسم[

.]4 ةلأس;ا[ يف قبس امك , يعد;ا ديب :يعتلا نوكيو .عن;ا ىلع ليلد & هنا رهاظلا .ليصافتلا
 لزعنا بوصن;ا طئارش تّلتخا اذاو .ًاميكحت هيلا عوجرلا زجي مل , يضاقلا طئارش تّلتخا اذا  ]11 ةلأسم[

 .ًاضيا غNب&ا هريغ ىلع بجي امك , كلذ غNبا هيلع بجيو .هبئان وا مام&ا ىلإ هربخ غلبي مل ناو عراشلا مكحب
.ضاق يأ نم ةيلاخ ةقطن;ا ءاقب مدعو , همكح ذوفن نود يشاحتلل

 ةدسفم هيف نكت مل ام زاوجلا رهاظلاو .& : ليق .رهاظ ببس نودب احارتقا يضاقلا لزع زوجي له  ]12 ةلأسم[
.هيف لاكشا Nف كلذ يف ةماع ةحلصم دوجو عم هلزع اماو .ةيعرش

 اوجاتحاو , عمجا مهبصن نيذلا ةاضقلا لزعنا , هبئان وا مام&اك ىضاقلا بصن يذلا تام اذا  ]13 ةلأسم[
 هلزعي مل ام ةي&ولا ءاقب رهاظلاف هيف اما .مNسلا هيلع موصع;ا ريغ يف تباث اذهو .ديدج :يعت ىلإ مهتي&و يف

.رخآ
 .ترمتسا هبئان وا مام&ا نذاب رخ�ا ةي&و تناك ناف .يلص&ا تامف , ايضاق هنع يضاقلا بانأ ول  ]14 ةلأسم[

 رمتست هعمو .كلذ هل ناك , فNختس&اب قNط&اب وا صنلاب انوذأم ناك نا يضاقلا نا رهاظلاو .تلطب &او
 دوجو ىلع زاوجلا مدع فقوتي &و .فNختس&ا هل زجي مل انوذام لو&ا نكي مل ناو .لو&ا توم دعب يناثلا ةي&و

.ةرشاب;ا طارتشا وا يهنلا
 مصخلاو ه&وم ىلع دبعلاو , دلاولا ىلع دلولاك , هيف همكح ذفني & دروم يف هتداهش لبقت & نم لك  ]15 ةلأسم[

.هيف هتداهش زوجت امك .هلو هيخأ ىلع خ&او .هلو هدلو ىلع ب&ا مكح زوجيو .هميرغ ىلع ميرغلاو ،همصخ ىلع
 & امم , سفنلا لغش يف بضغلا يواسي فصو لك اذكو , نابضغ وهو يضقي نا يضاقلل هركي  ]16 ةلأسم[

 ريكفتلا دقف ولو .ساعنلا ةبلغو :ثبخ&ا ةعفادمو عجولاو حرفلاو مغلاو شطعلاو عوجلاك ريكفتلا هعم دقفي
.اهلاوز دنع هل دوعتو .قبس امك , ءاضقلا ةيلباق نع جرخ , زيكرتلا ىلع ةردقلاو

 بوني نم لكوي لب , رخآ ماما ًامصخ فوقولا اذكو , هسفنب ءارشلاو عيبلا ىلوتي نا ىضاقلل هركي  ]17 ةلأسم[
 ةأرج نم هعم نمؤي & يذلا :للا لمعتسي نا اذكو .ةجحلاب نحللا نم عنا;ا ضابقن&ا لمعتسي نأ هل هركيو . هنع

.موصخلا

ثلاثلا لصفلا
يضاقلا فئاظو يف

 لدعلاو تاصن&او مNكلاو رظنلاو سولجلاو مNسلا يف :مصخلا :ب ةيوستلا ىضاقلا ىلع بجي  ]18 ةلأسم[
 يف يواستلا عم ،امهنيب ةيوستلا بجت امنا نكلو .ًابلاغ هرذعتل يبلقلا لي;ا يف ةيوستلا بجت &و .مكحلا يف
 نا وا , افقاو رفاكلاو اسلاج ملس;ا نوكي نا زاج , املسم رخ&او ارفاك امهدحا ناك ولو , رفكلا وا مNس&ا

.&زنم ىلعأ ملس;ا سلجي



 نا وا , افقاو رفاكلاو اسلاج ملس;ا نوكي نا زاج , املسم رخ&او ارفاك امهدحا ناك ولو , رفكلا وا مNس&ا
.&زنم ىلعأ ملس;ا سلجي

 .جاجتح&ا هوجول هيدهي نا &و , همصخ ىلع ررض هيف ام :مصخلا دحأ يضاقلا نقلي نا زوجي &  ]19 ةلأسم[
 نم امهنم ،يعد;ا :يعتو , :ميلاب ركن;او ةنيبلاب يعد;ا ةبلاطمب يعرشلا مكحلا حرش ىلع رصتقي امناو

.كلذ وحنو ركن;ا
 هجاوي نا يغبني &و , امكنم يعد;ا ملكتيل وا املكت امهل لوقي نا بحتسا نامصخلا تكس اذا  ]20 ةلأسم[

.رخ&ا ][ شاحيا نم هيف ا; امهدحا باطخلاب
 .امهنيب مكحو امهاوعد عمس ةزجان;ا &ا ايبأ ناف .يضارتلاو حلصلاب :مصخلا بيغرت بحتسي  ]21 ةلأسم[
 &و .ىرغص وأ ىربك حضتي ىتح مكحلا رّخأ ,لكشا ناو .هليجأت يغبني &و ءاضقلا همزل احضاو مكحلا ناك ناف

.حوضولا &ا ريخأتلل دح
 .ةعرقلا هتمدق نم مدق ،ةعامج وا ,ًاعيمج اودرو ناف .لو&اف لو&اب ادب , :بترتم موصخلا درو اذا  ]22 ةلأسم[

.مهنم ءاش نم ميدقت هل ناك , دحاو مصخ نم رثكا يعدملل ناك ولو .طقف :عد;ا ءامسأ اهيف بتكي
 يهنيو , ىوعدلا نع ىضاقلا بيجي ىتح عمست مل , ىوعدب يعد;ا ىوعد هيلع ىعد;ا عطق اذا  ]23 ةلأسم[

.رخ�ا فنأتسي مث , ةموكحلا
 نم ىضاقلا عمس ىوعدلا اردتبا ولو ,ىلوا وهف هاوعد يف مNكلا ىلإ :مصخلا دحأ رداب اذا  ]24 ةلأسم[

.ررضلل ًاعفد مدقيف رخأتلاب امهدحأ رضتسي مل ام ,ءاوس امهف رضاحو رفاسم قفتا ولو .هبحاص :مي نع يذلا
 .ىوعد لاطبا وا قح طاقسا يف عفشي نا مكاحلل هركي  ]25 ةلأسم[

 عنقي &و ،ةمجرتلا ىلع ناقفتي ن&داع نادهاش &ا هيف لبقي مل ،مجرتم ىلإ مكاحلا رقتفا اذا   ]26 ةلأسم[
.ابابحتسا طوح&ا ىلع ةقث ناك ولو دحاولاب

 ،هعادخنا نمؤيل ،اريصب &دع املسم Nقاع اغلاب نوكي نا بجو ،هوحنو ابتاك يضاقلا ذختا اذا ]27 ةلأسم[
.لضفا ناك اهيقف كلذ عم ناك ناو

 : هيلع بتك رهشل ام عمتجا اذاف .اهيلع بتكيو هججحو هقئاثوو عوبسا لك اياضق عمجي نا يغبني ]28 ةلأسم[
 .اذك ةنس ءاضق هيلع بتك مث هعمج ةنسل ام عمتجا اذاو .اذك رهش نم

 ،كلذ يف هفرصي ام لا;ا تيب نم هل لمح ناف ،رضح;ا ةباتك هيف مكاحلا ىلع :عت عضوم لك :  ]29 ةلأسم[
 نم امهريغو ساطرقلاو ملقلا نمث عفدي نا مكاحلا ىلع بجو &او .هلاوما نم كلذ قحلا بحاص رضحا &او ،وهف

 .هلاوما
 .رخ�ا نود :مصخلا دحا ف�يضي نا مكاحلل هركي  ]30 ةلأسم[

 ،روجلاب هيلع مكح لو&ا نا هيلع موكح;ا معز ول نكل .هلبق ناك نم مكح عبتت مكاحلا ىلع سيل   ]31 ةلأسم[
 .سانلا قوقح نم ما �ا قوقح نم ناك ءاوس هلطبا ،لو&ا مكح لطبي ام هدنع تبث ول اذكو .هيف رظنلا ةمزل

 امهنع ثحب نيرم&ا لهج ناو .حرطا امهقسف فرع ناو ،مكح نيدهاشلا ةلادع مكاحلا فرع نا  ]32 ةلأسم[ 
 &و .مكحلا ضقن ،ةداهشلا تقو امهقسف :بت مث رهاظلاب مكح ولو .حرج وا ةلادع نم هيلع ينبي ام ققحتي ىتح

. رهاظلا نسح ىلع ةداهشلا يف ليوعتلا زوجي
 لك تبثيو .هيلع �ا رتس نم ىلع ًارتس هيف ناف ،ارس حرجلاو ةيكزتلا نع صحفلا نوكي نا يغبني   ]33 ةلأسم[

 يفكي هناف حرجلا فNخب ةمداقت;ا ةنطابلا ةفرع;ا ىلا ةيكزتلاب دهاشلا رقتفي : ليقو .Nصفم وا اقلطم امهنم
 .اقلطم هلمعب دهاشلا ةداهش زاوج رهظ&ا نا &ا .حرجلا بجومب ملعلا

 : ليق ولو .لاحلا حاضتا :ح ىلا مكاحلا فقوتي : ليق .ليدعتلاو حرجلا يف ناتنيبلا تضراعت ول  ]34 ةلأسم[
 .انسح ناك حرجلا ىلع لمعي

 امنيب .مهنيب قرفي نا لثم ،نايد&او رئاصبلا يوذ نم اوناك اذا ،دوهشلا تنعي نا مكاحلل هركي   ]35 ةلأسم[
 .كشلا دراوم يف قيرفتلا بحتسي

 لب .همNكب همNك بقعتي وا ةداهشلاب ظفلتلا يف هلخادي ناب ،دهاشلا عتعتي نا مكاحلل زوجي &   ]36 ةلأسم[
 .اهنع هديهزت وا اهيف هبيغرت مكاحلل زجي مل ةداهشلا يف فقوتولو .ددرت ناو هدنع ام يهني ىتح هنع فكي

.يعد;او دهاشلا :ب قافت&ا ىلإ لوكوم كلذ امناو
 انزلاك �ا قوقح يف كلذ زوجي نكلو .هميرغل ملظ هن& .رارق&ا نع ميرغلا مزع فاقيا زوجي & اذكو   ]37 ةلأسم[



.يعد;او دهاشلا :ب قافت&ا ىلإ لوكوم كلذ امناو
 انزلاك �ا قوقح يف كلذ زوجي نكلو .هميرغل ملظ هن& .رارق&ا نع ميرغلا مزع فاقيا زوجي & اذكو   ]37 ةلأسم[

 .رمخلا برشو
 هيلع تبثا &او .ناكم&ا عم مكاحلا هرضحا ،ةعفار;ا سلجم همصخ راضحا مصخلا سمتلا اذا   ]38 ةلأسم[
 ،Nف هنودب اماو .ةنيبلاب يعد;ا مايقك ،هبايغ لاح ةجحلا تمت ول حصي امنا اذه نا &ا .ًايبايغ ةجحلاب مكحلا

 .ركن;ا :مي ىلع ىوعدلا فقوتك

 بجي مل ،ّةردخم تناك نإو ،لجرلاك يهف ][ ةزرب تناك ناف ،ةأر;ا ىلع ىعدا ول   ]39 ةلأسم[           
.اهميرغ :بو اهنيب مكحلا يف هنع بوني نم اهيلا يضاقلا ثعب لب ،اهراضحا

عبارلا لصفلا
ىوعدلا ةيفيك يف

 امهنيب مكحي نا هل كلذك .:ميلابو رارق&ابو ةنيبلاب :مصاخت;ا :ب مكحي نا مكاحلل نا امك  ]40 ةلأسم[ 
 دق ناك ناو .قحلا بحاص ةبلاطمب &ا دحلا ةماقا زوجي & ،معن .سانلا قحو �ا قح :ب كلذ يف قرف &و ،هملعب

 .هبجومب مكاحلا ملع
 ىلع تناك اذا عمست &و .نانئمط&ا وا :قيلاو مزجلا وحن ىلع نوكت نا ىوعدلا عامس يف ربتعي ]41 ةلأسم[

 .لامتح&او نظلا وحن
 مل يعد;ا تكس ولف .:عفارت;ا ىلإ لوكوم كلذ لك لب ،ةعفار;ا صئاصخ يف لخدتلا مكاحلل سيل ]42 ةلأسم[
 ،ةنيبلاب يعد;ا ةبلاطم مكاحلل سيل امك .هتباجا يعد;ا بلطي مل ام ركن;ا تكس ول اذكو .مNكلاب همازلا هل نكي
 ةدودر;ا :ميلا يف لوقلا اذكو .يعد;ا هب هبلاطي امناو :ميلاب ركن;ا ةباطم هل سيل امك .ركن;ا اهب هبلاطي امناو

 .اضيا مكحلا ذيفنت و
 ىعدا اذا Nثمف ،ةيمNس&ا دعاوقلا نم ةدعاق هلوق فلاخي يذلا وه ةيعرشلا ةعفار;ا يف يعد;ا ]43 ةلأسم[
 اذاف .ةدعاقلا كلت هلوق قفاوي يذلا وه ركن;او .هتمذ ةءارب ةلاصا فNخ ىلع اذه ناك صخش ىلع انيد صخش

 .اذكهو ةءاربلا ةلاص& اقفاوم هلوق ناك ،ةئيرب يتمذ : رخ&ا لاق
 طقسي مل ام اهمزاول يف & ىوعدلا حرطم يف ةيراجلا دعاوقلا ىلإ ةبسنلاب ركن;او يعد;ا ظحلي ]44 ةلأسم[
 مزلتسي ةكرشلا ىوعدو ،قافن&ا بوجو مزلتست ةيجوزلا ىوعد Nثمف .مزاوللا ىلإ راصيف ضراعتلاب حرط;ا

 .اعرش همز& توبثل ايئاضق ىوعدلا حرطم يف لولد;ا توبث يفكي هناف .اذكهو ةعفشلا قح توبث
 يضاقلا ىلا بهذي & هنا ثيح نم .كرت كرت اذا ريخ&ا نا ركن;ا نم يعد;ا تامNع ةلمج نم نا  ]45 ةلأسم[

 يف ساس&ا وه سيلو يبلاغ رما اذه نا &ا .هقح ذخ& ةداع اهيف بغري يعد;ا نكلو ،هتمكاحم يف بغري&و
 .ركن;ا نم يعد;ا زييمت

 وه ةقيقح يعد;ا ن& .يعدم دجوي &و ،ةمهتلا فرط وهو ركنم دجوي ماعلا قحلا يف  ]46 ةلأسم[           
 هنيعي نم وا يعرشلا مكاحلا وهو هيلو وه يعد;ا نوكي ذئدنعو .اماع قحلا نوك ضرفل هتمرب ملس;ا عمتج;ا
 ىلا اينيد هتيمها ،ماعلا قحلا بستكي ينعي ]ماعلا ءاعد&ا[ ةيمها دجوت انه نمو .امومع وا اصوصخ كلذل

 .يعضولا نوناقلا يف هتيمها بنج
 ةعفشلا قحك ىرخ&ا قوقحلاو ةيقرلاو ةيجوزلاك رخآ قح يأ وا رخآ ىلع &ام صخش ىعدا ول  ]47 ةلأسم[
 هنا ىنعمب ،تكسي وا هيلع ركني وا هل فرتعي نا نم ولخي & رخ�اف .يتايس امك مدلا &ا ،اهريغو ،مسقلا قحو

 : ثNث روص انهف .ركني &و فرتعي &
.رم&ا يهتنيو ،هقبط ىلع مكحي نا مكاحلل زوجيف ،هيلع يذلا قحلاب هيلع ىعد;ا فرتعي : ىلو&ا ةروصلا

 ن&داع نادهاش يهو ،ةنيبلاب يعد;ا بلاطي نا هلف .يعد;ا هب هبلاط ام هيلع ىعد;ا ركني نا : ةيناثلا ةروصلا
 ركن;ا نم بلاطي نا هل ناك اهمقي مل ناو .اهقبط ىلع مكاحلا مكح ىعد;ا اهماقا ناف .يتايس ام ىلع اهوحنو
 بذكا ول ،معن .فلاحلا لام نم صاقتلا ،مكاحلا مكح دعب يعدملل لحي &و ،ىوعدلا تطقس فلح ناف ،:ميلا

 يف ىوعدلا طقست لهف ،:ميلا نع عنتما نا اماو .فلح نا اذه .لا;اب هتبلاطم يعدملل زاج هسفن فلاحلا
 .يعد;ا ىوعد توبثب مكاحلا مكح ــ حجر&ا وه امك ــ هب انلق ناف .لوكنلاب مكحلا ىلع كلذ فقوتي ،يعد;ا حلاص

 فلحي مل ناو .هل مكح فلح ناف ،يعد;ا ىلع :ميلا در ركنمللو .هلاوما نم ةصاق;ا هل تزاج ،هب لقن مل ناو



 .يعد;ا ىوعد توبثب مكاحلا مكح ــ حجر&ا وه امك ــ هب انلق ناف .لوكنلاب مكحلا ىلع كلذ فقوتي ،يعد;ا حلاص
 فلحي مل ناو .هل مكح فلح ناف ،يعد;ا ىلع :ميلا در ركنمللو .هلاوما نم ةصاق;ا هل تزاج ،هب لقن مل ناو

 .لوكنلاب مكحلا زاوج ىلع ،ركن;ا ةحلصم يف مكحلا زاوج ىنتبا
 مازلا مكاحللف اهمقي مل ناو .هل مكح اهماقا ناف .ةنيبلاب يعد;ا بلاطيف ،هيلع ىعد;ا توكس : ةثلاثلا ةروصلا
 بلطب انه هنوكو .يعد;ا ىلع فلحلا مكاحلا دريف &او .وهف ،فلح ناف .يعد;ا هب هبلاط اذا :ميلاب هيلع ىعد;ا

 &او ،هفNحا هل سيلف يعد;ا هبذكي مل ناف .لاحلاب هلهج ركن;ا ىعدا اذا اماو . ][ طايتح&ا ىلع ينبم ركن;ا
 .يعد;ا ىلع :ميلا در زاج امك .ركنملل مكحلا زاجو هاوعد تطقس فلح ناف .ملعلا مدع ىلع هفلحا

 اهعامسلف مكحلا لبق اماو .هل مكاحلا مكحو ركن;ا فلح دعب هاوعد ىلع يعد;ا ةنيب عمست &  ]48 ةلأسم[
 .لاجم

 ركن;ا ريذحت دعب يعد;ا ىلع فلحلا در مكاحللف .فلحلا دري ملو فلحي مل هنا ىنعمب ركن;ا لكن ول  ]49 ةلأسم[
. ركنملل مكح لكن ناو .هل مكح فلح ناف .هب

 ةماقإ نم ركن;ا وا يعد;ا اما :ميلا ديري نم ريذحت نيرضاحلا نم دحاو يأ وا مكاحلل بحتسي  ]50 ةلأسم[
 نم ةلNجلا ظفل لامعتسا يعدتسي & امهم ناك امهم ايندلا ضورع ناو ،يورخ&ا باقعلا نم هريذحتب ،:ميلا
 مكحلاو قحلا ةماقا ىلا ةيدؤ;ا :ميلا ةماقا يف ديهزتلا ىلا كلذ يدؤي& نا ىلع .كلذ وحنو ,كلذل هلاذتباو هلجا

 .كلذ لجا نم هيلع ربصلاو ميضلا لمحت ىنعمب  امناو .هب
 ذئدنع مكاحللف ،تي;ا ىلع هاوعد تناك اذا &ا .ةنيبلا ةماقا دعب يعد;ا فNحا مكاحلل سيل  ]51 ةلأسم[

 .كلذ نودب يعد;ا قح توبث مدع ][طوح&او ،هتنيب ىلع ادئاز ،تي;ا ةمذ يف هقح ءاقب ىلع :ميلاب هتبلاطم
 تلبق كلذ ىلع ةنيب ماقاو ،تي;ا ديب تناك :ع ىعدا ولف ،نيدلاب روكذ;ا مكحلا صاصتخا رهاظلا  ]52 ةلأسم[

 .:ميلا مض ىلا ةجاح Nب ،هنم
 يلو وه ن; وا هلكو; وا هسفنل تي;ا ىلع انيد يعد;ا يعدي نا :ب تي;ا ىلع ىوعدلا يف قرف &  ]53 ةلأسم[

 وا اثراو يعد;ا نوك :ب قرف & امك ،ةنيبلا ىلا :ميلا مض نم ىوعدلا توبث يف دب& كلذ عيمج يفف .هيلع
 .ايبنجا وا ايصو

 ديفم عايشب وا مكاحلا ملعب كلذ تبث وا كلذب ةثرولا فرتعا اذا امك ،ةنيب ريغب تي;ا نيد تبث ول  ]54 ةلأسم[
 .يناثلا امهبرقا ناهجو .& ما :ميلا مض ىلا كلذ لثم يف جاتحي لهف .هنيد ىفو دق تي;ا نا لمتحاو ،ملعلل

 ناك ول جاتحي لهو .كلذك وه امك ،كلذب نيدلا توبث فورع;اف ،فلحو ادحاو ادهاش يعد;ا ماقاول  ]55 ةلأسم[
 .موزللا مدع رهاظلاو .فNخ هيف .رخ&ا :مي ىلا اتيم ىوعدلا فرط

 ،فNخو ددرت هيف ،:ميلا مض ىلا جاتحي لهف ،بئاغ وا نونجم وا يبص ىلع نيدب ةنيبلا تماقول  ]56 ةلأسم[
 .هيلا ةجاحلا مدع رهظ&او

 مكح ضقن رخ�ل زوجي &و ،رخآ مكاح ىلا عفارتلا زوجي & هناف ،مكاح ىدل ىوعدلا تمسحنا اذا  ]57 ةلأسم[
 .ةنسلاو باتكلا نم اعطق تبث ا; افلاخم همكح ناك وا طئارشلل ادجاو لو&ا مكاحلا نكي مل اذا &ا لو&ا

 نا يغبنيو .& ما طئارشلل عماج هنا ىريل لداع هيقف صخش ىلع يئاضقلا مكحلا ضرعب ساب &  ]58 ةلأسم[
  ةيمها ديفتسن زاوجلا اذه نمو .هنم لضفا وا هلثم نوكي لب لو&ا نع هتافص يف ارصاق يناثلا نوكي &

 .ةقباسلا ةلأس;ا يف هانلق ام دودح يف هضقن يناثلل نوكيو .ةيعضولا :ناوقلا يف ]زييمتلا[ ةمكحمب ىمسيام
 يعد;ا ماقا ناف .ةعفار;ا يف هراضحا نكمي ملو .ابئاغ هيلع ىعد;ا ناكو هقحب يعد;ا بلاط اذا  ]59 ةلأسم[

 .لا;اب Nيفك هنم ذخاو .هل هعفدو هيلع ىعد;ا لاوما نم هقح ذخاو ،ةنيبلاب هل مكاحلا مكح ،هاعدم ىلع ةنيبلا
 يعدملل هعفد ام مكاحلا عجرتسا ،هيلع ائيش يعد;ا قاقحتسا مدع تبث ناف ،هتجح ىلع وهف بئاغلا مدق اذاو

 .لدبلا ىلا راصي :علا دقف عمو .هيلع ىعدملل هاطعاو
 نا ضرفي نا يغبني انهو[ بئاغلل قح نم هيلع ام ءاداب ميرغلا هليكو بلاطو ابئاغ لكو;ا ناك اذا  ]60 ةلأسم[
 وا لكو;ا ىلا ميلستلا ميرغلا ىعداو ]هتوبث ريدقت ىلع هضبقو هقحب ةبلاط;او هنع عفارتلل ةلماش ليكولا ةلاكو

 .ليكولا ىلا هعفدي نا هيلعف &او ،وهف كلذ ىلع ةنيبلا ماقا ناف .ءارب&ا
 ىلع هرابجاو هسبح زاج .ءافولا نع هيلع موكح;ا عنتماو صخش ىلع نيد توبثب مكاحلا مكح اذا :]61 ةلاسم[

 .ءاد&ا نم نكمتي ىتح مكاحلا هرظني لب ،هسبح زجي مل ،ارسعم هيلع موكح;ا ناك اذا ،معن .ءاد&ا



 ىلع هرابجاو هسبح زاج .ءافولا نع هيلع موكح;ا عنتماو صخش ىلع نيد توبثب مكاحلا مكح اذا :]61 ةلاسم[
 .ءاد&ا نم نكمتي ىتح مكاحلا هرظني لب ،هسبح زجي مل ،ارسعم هيلع موكح;ا ناك اذا ،معن .ءاد&ا

ةعفار;ا لوح ىرخا عورف
 زاوج مدعو .هرارقإ حرط كلذك نكي مل ناف .فرصتلا زئاج ناك اذا اميف درفلا رارقا لبقي امنا ]62 ةلاسم[

 : عناوم ةدع ىلا عجري فرصتلا
 .هجو يف تو;ا ضرم ضير;او هيفسلاو نونج;او يبصلاك ، رق;ا روصق : لو&ا عنا;ا

 .كلذ ريغو ،كلذك حرفلاو نزحلا وا ديدشلا بضغلاك ،يسفنلا تقو;ا روصقلا : يناثلا عنا;ا
 ،هب رق;ا لا;اب جحلل عيطتس;او ،رخا صخشل رق;او سلف;ا هيف جردنيو ،يمكحلا تقو;ا روصقلا : ثلاثلا عنا;ا

 .هجو يف
 .هجو يف ةنوهر;او اهب ىصو;او ةبوهو;ا اذكو .ةفوقو;اك ،اهب رق;ا :علا يف روصقلا : عبارلا عنا;ا

 ىلا هميلست يفو .قبس امك ،هراظنا بجو هلاح رهاظ قباط ناف .راسع&ا ىعداف نيدب هيلع مكح ول ]63 ةلاسم[
 موكح;ا يضر اذا &ا راظن&ا امههج وا ناهجو ،ايعامتجاو ايمسج هناكما عم ،هورجاؤي وا هولمعتسيل هئامرغ

.ءامرغلل ميلستلاب هيلع
 &وقعم افرظ ىعدا ول ،معن .:ميلاب ىوعدلا طوقسل ،عمست مل ركن;ا هيلع فلح امب ةنيب ماقا ول ]64 ةلاسم[

 مكاحلل يصخشلا نانئمط&ا لوصح ىلع ذئدنع اهب مكحلا فقوت رهاظلاو .هجو يف اهعامس زاج ريخاتلل
 .:ميلا لذبو ادهاش ركن;ا :مي دعب ماقأ ول ام ،لوبقلا مدعب ىلواو .اهنومضمب

 يعد;ا :مي دعب ناك اذا امع Nضف ،هيلا تفتلي مل ىوعدلا طوقسو لوكنلا دعب هنيمي ركن;ا لذب ول ]65 ةلاسم[
.درلا دعب

 ىلع هقح توبث فقوت همهفي امناو .هل قحلا ن& اهرضحا مكاحلا هل لقي مل ،ةنيب يعدملل ناك ول ]66 ةلاسم[
 & ةداهشلا ةماقا عمو .لاق;ا وا لاحلا ناسلب ،يعد;ا سمتلي ملام مكاحلا اهلأسي & اهروضح عمو .اهعامس

 .اضيا يعد;ا ةلئاسمب &ا مكحي
 ناف .حرج كدنع له :هلاسيف .ةنيبلا يف حرجلا ناكما ىلا هيلع ىعد;ا رظن تافلا مكاحلل يغبني ]67 ةلاسم[

 نكي مل ناو ،ةنيبلا تطقس اربتعم ناكو هرضحا ناف ،حراجلا رضحي يكل ةلوقعم ةدم هرظنا &او ،وهف ىفن
 .يعد;ا لاؤس دعب اهب مكح ،ائيش رضحي مل وا اربتعم

 &و همازلا هل سيلو .ميرغلا فNحا :بو ربصلا :ب مكاحلا هر�يخ ،ةبئاغ ةنيب هل نا يعد;ا ركذ ول ]68 ةلاسم[
 .اهب دتعم ةدم ىلا جاتحت لئ&د وا ابئاغ احراج هل نا ركن;ا ىعدا ول اذكو .ليفكب هتبلاطم

 ةراش&اب هباوج ةفرعم ىلا مكاحلا لصوت ،اهوحنو سرخ وأ شرط نم ةفآ هب فارط�ا يأ ناك ول ]69 ةلاسم[
 ىلا هتراشاب ةداهشلاب رقتفاو دحاولا فكي مل مجرتم ىلا رم&ا جاتحاو كلذ رذعت ولو .نانئمطNل ةديف;ا

 .يلعفلا نانئمطNل ةديفم دحاولا ةمجرت نكت مل ام .:لداع :مجرتم
 نود ةعيرشلا ىلع يماح;ا عNطا : اهنم .هوجو ةدع نم ةفراعت;ا ةاماحملل ةيعرشلا ةيمه&ا لصحت ]70 ةلاسم[
 ريغ .لكوملل روضح ليكولا روضحو .كلذ ريغ وا ةأرما هنوكلو نأش وا زجعب لكو;ا روضح رذعت : اهنمو .هلكوم

 ةعفار;ا نم تناك ،:ميلا ىلع ىوعدلا مسح فقوت اذاف .ت&احلا لك يف هنع اضوع فلحي نا عيطتسي & هنا
 .يماح;ا هليكو رضح ول ىتح بئاغ ىلع

 تناك ام اياضقلا نم يماح;ا راتخي نا بجو .ةقثو نيدلا يف اهقفتم Nيكو فرطلا راتخي نا يغبني ]71 ةلاسم[
.هعفاد ىلا هعاجرا انومضم اتحسو امارح هرجا ناك Nطاب تناك ناف .ملظ وا لطاب اهيف سيلو اقح

 يف ءاوس . ةقحلا ةيهل�ا ةعيرشلا ريغ عيرشت يا قيبطت مهئNكو وا فارط&ا نم يا ىلع مرحي ]72 ةلاسم[
 ةثرولا وا ءاكرشلا :ب هميسقت وا كلذ جتانلا قحلا ءاضتقا يف وا ،:ميلا ماظنو دوهشلا ةماقاو ةعفار;ا ةيفيك
 وا ،قNطلاو حاكنلا ةصاخو تNماع;ا دعاوق قيبطتوا انايحا ةي&ولاب مكحلا كلذ يف امب .روم&ا نم كلذ وحنو

 زواجتت & نا يغبني ليصافتلا لكف .كلذ ةيلها هل سيل نم ىلا هوحنو فقولا وا رصاقلا ىلع ةي&ولا لاكيا
 .ةقحلا ةعيرشلا

سماخلا لصفلا
:ميلا ماكحأ



سماخلا لصفلا
:ميلا ماكحأ

 حصي لب ،يبرع ظفلب نوكي نا هيف ربتعي&و ،ةلNجلا ظفل ينعي هناحبس �اب &ا فلحلا حلصي & ]73 ةلاسم[
 Nكب :ميلا راركت ابابحتسا طوح&ا ناك ناو .يبرعلا مسقلل فرطلا مهف مدع عم ةصاخو ،زجعلا عم ةمجرتلاب

 .انيقلت ولو :تغللا

 ناك ناو .ءاتلاو ءابلاو واولا يهو مسقلا فورح دحا عم ةلNجلا ظفل ىلع راصتق&ا ][ طوح&ا ]74 ةلاسم[

 . ][ طوح&ا ىلع ادحاو & :مسا لمعتسي نا ىلع ،اهب هدصقو ىلاعت هب ةصتخ;ا ءامس&اب :ميلا ذوفن ىوق&ا
 .ميكحلا لدعلا وا كرد;ا كله;اك ةمقنلا ءامسا نم _ ابابحتسا طوح&ا ىلع _ نكتلو

 امب ،ةيوامسلا نايد&ا لها قلطم لب باتكلا لها قلطم لب باتكلا لها فلحي نا مكاحلل زوجي ]75 ةلاسم[
 طوح&ا و .ابذك هب مسقلل مهيدصت لامتحا عم ةصاخو .يمNس&ا مسقلاب مهمازلا بجي&و .هب نودقتعي

 .:مسقلا :ب عمجلا ابابحتسا

 ][طوح&ا .لكو;ا نع ةباين ليكولا فلحيف ،ليكوتلا هيف زوجي وا .ةرشاب;ا فلحلا يف ربتعي له ]76 ةلاسم[
 .رذعتلا عم &ا ،ةرشاب;ا رابتعا

 لمتحا وا ،رخآ ائيش هب دصقو ،هفلح يف ةيروتلا لمعتسا دق فلاحلا نا فرطلا وا مكاحلا ملع اذا ]77 ةلاسم[
 .:ميلا كلذ ةيافك مدع رهظ�اف .هب ادتعم &امتحا كلذ

 نودقتعي امب وا �اب نوفلحتسي لهف .امهوحنو ،دحل;او كرش;اك يوامس نيد نودب رفاكلا ناك ول ]78 ةلاسم[
 .لو&ا يف عمجلاو يناثلا يف هناحبس �اب مهفNحا ةيافك رهاظلا ؟ هب نودقتعي ام مهل نكي مل اذا مهب فيكو .هب

 اما
 قوقحلا ءاضتق& فاقيا هيفو ،ةلد�ا تاقNطا فNخ ىع وهف .ءاضقلا ماكحا مهيلع يرجت & مهنا نم ليق ام

 .اهباحص&
 زاوجلا رهظ&اف ،هيلع ليلد & نكلو .هئاضق سلجم يف &ا ادحا مكاحلا  فNحا زواج مدع روهش;ا ]79 ةلاسم[

 .ناكم يا يف
 ظيلغتلا نوكيو .هبلاط ناو بجاو ريغ هنكل .رخ�ا فرطلا هبلط اذإ ةصاخو :ميلا ظيلغت بحتسي ]80 ةلاسم[

 وا ءوضو ىلع هنوك لاح وا فيرشلا فحص;ا لامعتساك لاحلاب ظيلغتلاف .ناك;ا وا نامزلا وا لاق;ا وا لاحلاب
 يف ظيلغتلاو .هل انلثم نا قبس امم .ةلNجلا ظفل دعب ةمقنلا ءامسأ ركذك لاق;اب طيلغتلاو .هوحنو ةضيرف دعب

 ند;ا دحا وا ةفرش;ا دهاش;ا دحا وا ةعبر&ا دجاس;ا دحا ةصاخو دجاس;ا دحا يف :ميلا نوكك ،ناك;ا
 .كلذ ريغو ردقلا ةليلو ديعلا و ةعمجلا مويك نامزلاب ظيلغتلاو .ةمظع;ا

 وه ام اهنم ناك اذاو .اهتمرح و اهفرش دقتعي يتلا نكام&او ةنمز�اب رفاكلا ىلع :ميلا ظلغي ]81 ةلاسم[
 .هب لمع :ملس;ا :بو هنيب كرتشم

 .لوكن هعانتماب ققحتي ملو ربجي مل ،ظيلغتلا ىلا ةباج&ا نع عنتما ول ]82 ةلاسم[
 &اكشإ :ميلا داقعنا يف نا ريغ ،هنيمي لحني مل همصخ هسمتلاف ،ظيلغتلا ىلا بيجي & هنا فلح ول ]83 ةلاسم[

 . ][طوحأ ناك ناو
 اما اعرش ربتعم مجرتم ىلا تجاتحا تمهبا ناف .دصقلا زارحا عم ةمهف;ا ةراش&اب سرخ&ا فلح ]84 ةلاسم[

 .نانئمط&ا لوصح وا ددعتلا رابتعاب
 فلحلا ىلع هقح تابثا فقوت قفتا اذا نكلو .هناحجرل دقعنا ادبا فلحي & نا ىلع صخش فلح ول ]85 ةلاسم[

 .احوجرم اقادصم هنوكل ،كلذ هل زاج
 ثراولاو هب ثراولا ملع ىعدا ناف ،هل ةنيب &و تيم ىلع ]ايمذ وا اينيع[ &ام صخش ىعدا اذا ]86 ةلاسم[
 .يعد;ا ةحلصم يف تطقس لكن ناو ،هنيميب ثراولا ةحلصم يف ىوعدلا طقستو .ملعلا مدعب هفNحا هلف ،هركني

 .ثراولا ىلع فلحلا هجوتي & هناف ،ملعلا عدي مل ناو
 ةثرولا فرتعا ناف .مهدنع &ام كرت هناو ،هب ةثرولا ملع ىعداو تيم ىلع &ام صخش ىعدا اذا ]87 ةلاسم[

 .مهدنع تيملل لا;ا دوجو يفن وا تو;اب ملعلا يفن ىلع اما ،فلحلا مهيلعف &او ،ءافولا مهمزل كلذب
 دعب وا هبحاص بلط دعب مسقي امناو .اربتعم نكي مل رداب ولو ،:ميلا ىلا ردابي نا فلاح ي& سيل ]88 ةلاسم[



 .مهدنع تيملل لا;ا دوجو يفن وا تو;اب ملعلا يفن ىلع اما ،فلحلا مهيلعف &او ،ءافولا مهمزل كلذب
 دعب وا هبحاص بلط دعب مسقي امناو .اربتعم نكي مل رداب ولو ،:ميلا ىلا ردابي نا فلاح ي& سيل ]88 ةلاسم[

 .قبس ليصفت ىلع .انايحا مكاحلا بلط
 ءاوس .اربتعم نكي مل ،أطخ ولو مكاحلل ةباجتسا هفرط فلحف ،ميرغلا بلط دروم وه درو;ا ناك اذا ]89 ةلاسم[
 هل ةباجتسا فلحف مكاحلا بلط دروم وه درو;ا ناك ول ،معن .يعد;ا ىلع ةدودر;ا :ميلا ركن;ا :مي يف كلذ يف

.اربتعم ناك
 .ىوعدلا توبث يف كولم;ا رارق& رثا &و .ه&وم ميرغلا نا ةقيقحلاف .ًاكولمم ةعفار;ا فرط ناك اذا ]90 ةلاسم[

 .ىوعدلل افرط نوكي ن& احلاص ىلو;ا ماد ام .ةيانجلا ىوعد نم لا;ا ىوعد :ب كلذ يف قرف Nب
 ،كلذ تبث هب دبعلا فرتعاو ،لام فNتا ىلع ىعدا اذا امك ،ىلو;ا نع ةيبنجا ىوعدلا تناك اذا ]91 ةلاسم[

 .قتعلا دعب هب عبتيو
 امك ،ه&ومو دبعلا :ب ةكرتشم ىوعدلا تناك اذا ام مكح رهظي :تقباسلا :تلاس;ا يف هانلق امم ]92 ةلاسم[
 هب عبتي هنكلو ، ىلو;ا ىلإ ةبسنلاب هل رثأ & هناف ،هب دبعلا فرتعاو ،أطخ وأ ادمع لتقلا دبعلا ىلع ىعدا اذا

 عم هب قحليف صاصقلا امأ .صاصقلا نع لزانتلا يف وأ أـطخلا يف ذئدنع ةيدلا هنم ذخؤت ينعي .قتعلا دعب
 .هتيدوبع

 ءاوس : كلذو .ركن;ا ىلإ اهيف :ميلا هجوتي &و .رارق&ا وأ ،ةنيبلاب &إ ءامدلا يف ىوعدلا تبثت & :]93 ةلأسم[
 .مد هيف ماد ام صاصقلاو دودحلا يهو اهلولعم ةبترم يف وأ ،اهماسقأ فلتخمب تايانجلا يهو اهللع ةبترم يف
 مرغ فلحو ًادهاش يعد;ا ماقأ ولو .مرغلا هنع طقس فلح ناف ،ةنيبلا مدع عم ةقرسلل ركن;ا فلحي :]94 ةلأسم[

 هيلع ىرج فلحلا دعب ةنيبلا تماق اذاف .فلحلاب طقسي &و ,رارق&ا وأ ةنيبلاب &إ تبثي Nف دحلا امأو .ركن;ا

.:ميلا ناك; ميرغتلا مدع ][ طوح&ا ناك ناو ،دحلا
 ًانيدم تي;ا نوكي ثيحب ،ًانيد رخآ صخش ةمذ يف هل نا نئادلا ىعداو ،نيد تي;ا ىلع ناك اذإ :]95 ةلأسم[
 ماقأ ناف ،نيدلاب هبلاطو هيلع ىعد;ا ىلع نئادلا عجر ةكرتلل ًاقرغتسم نيدلا ناك ناف .رخ�ل ًانئادو يعدملل

 نكي مل ناو .هحلاصل ىوعدلا تطقسو هيلع ىعد;ا فلح &او .عفدلا همزل ،هيلع ىعد;ا فرتعا وأ كلذ ىلع ةنيبلا
 ىلإ نئادلا عجر ،هريغ ةمذ يف هب ىعد;ا لا;ا ريغ تيملل لام ةثرولا دنع ناك ناف ،ةكرتلل ًاقرغتسم نيدلا

 تيملل نكي مل ناو .ملعلا دعب فلحلا مهل ناك &إو ،عفدلا مهمزل هل اورقا وأ ةنيب ماقأ ناف .نيدلاب مهبلاطو ةثرولا
 لو�ا ىلعف .هب نوفرتعي ىرخأو رخ�ا ةمذ ىلع تيملل نيدلاب ملعلا مدع ةثرولا يعدي ةراتف ،ةثرولا دنع لام
 تطقسو هيلع ىعد;ا فلح &او ،وهف ،هرارقا بسك وأ كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ ناف ،هيلع ىعد;ا ىلإ نئادلا عجري

 هنوبلاطيو هيلع ىعد;ا ىلع نوعجري مهو ةثرولا ىلع عجري نا نئادللف ،يناثلا ىلع امأو .هحلاصل ىوعدلا
 تبثتل فلحلا هيلع ىعد;ا ىلعف &إو ،مهل اهب مكح هب رارق&ا اوبسك وأ كلذ ىلع ةنيبلا اوماقا ناف .تي;ا نيدب
 امك ،نيدلاب هبلاطيو هيلع عجري نا نئادللف ]هيلع ىعد;ا[ نيد;ا ىلإ عوجرلا نم ةثرولا عنتما ول ،معن .هتءارب

 .قبس

:ميلا لوح ىرخأ عورف
 : دراوم يف يعد;ا ىلإ هجوتي دقو ،ركنملل لص&اب :ميلا :]96 ةلأسم[

 .ضرفلا ىلع هل ةنيب & يذلا يعد;ا ىلع هدريو ،ركن;ا فلحي & نا ينعي .درلا يف : لو�ا
.يتأيس امك ةيلا;ا روم&ا يف .دحاولا لدعلا دهاشلا عم : يناثلا

 .صاصقلا باتك يف يتأيس امك ،مدلا ىوعد يف ][ ثوللا عم : ثلاثلا
 .يعدملل ةنيبلا رفوت عم ،ركنملل :مي & :]97 ةلأسم[

 نوكي Nف ،ريغلاب قلعتي ام ىلع اماو .عقاولا ىلع ًايمزج هسفن فلاحلاب قلعتي ام ىلع :ميلا نوكي :]98 ةلأسم[
.ًاتيم مأ ريغلا ناك ايح ، ًايزجم نكي مل ،عقاولا ىلع ذئدنع فلح ولو .ًايزجم نوكيو ملعلا يفن ىلع &ا

 وأ دري مل ام .ركن;ا ىلع :ميلا هجوتي امناو .:ميلا اهلدب هيلع هجوتي مل ،ةنيب يعدملل نكي مل اذإ :]99 ةلأسم[
 .لكني

 .تحصو هنم لبق .فNح&ا لبق اهلذب مث .يعد;ا ىلع :ميلا ركن;ا در ول :]100 ةلأسم[
 مل ينا : ركن;ا باجاف ،ةراجا وأ ًابصغ هيلع ىعدا ولف .قاقحتسً&ا يفن ىلع :ميلا يفكي :]101 ةلأسم[



 .تحصو هنم لبق .فNح&ا لبق اهلذب مث .يعد;ا ىلع :ميلا ركن;ا در ول :]100 ةلأسم[
 مل ينا : ركن;ا باجاف ،ةراجا وأ ًابصغ هيلع ىعدا ولف .قاقحتسً&ا يفن ىلع :ميلا يفكي :]101 ةلأسم[
 .هيلع فلحلا ىلع رداق وهو &ا هب بجي مل هن& ،باوجلا قفو ىلع فلحلا همزلي : ليق .رجأتسا مل وأ بصغا

 .ىفك قاقحتس&ا يفن ىلع هنيمي يف رصتقا ناو .حص كلذب عوطت ول هنا : حيحصلاو
 ًارارقا نمضتي هن� .ًاركنم يعد;او ًايعدم بلقنا دقف ،ضابق&ا وأ ءارب&ا ركن;ا ىعدا ول :]102 ةلأسم[

 ضابق&ا وأ ءارب&ا ىلع ةنيب ماقا ناف ،هميرغ لوقل قفاوم وهو ،همدع لص&او اهءافو يعديو ،هتمذ لاغتشاب
 .هاوعد تبثتو ،قحلا ءاقب ىلع :ميلا رخ�ل ناك &او ،وهف

 لهف ، :ميلاب تعنقو ةنيبلا تطقسا : لاق وأ .ركن;ا :مي سمتلاو ،اهنع ضرعاف ةنيب هل تناك ول :]103 ةلأسم[
 ةنيبلا نوكت نأ :ب كلذ يف قرفي & .كلذ رهاظلاف .ىرخأ ةرات ةنيبلا ىلع دامتع&او هلوق يف عوجرلا هل

.:ميو دهاشب وأ نيدهاشب
 هيلع :عتي لهف ،يعد;ا ىلع :ميلا درو ،ركن;ا فلحي مل ول ،ةقباسلا ةلأس;ا ةروص سفن يف  ]104 ةلأسم[

 .نيرم&ا :ب ًاريخم نوكي هنا ىنعمب ،كلذ رهاظلا .هتنيب ىلع دامتع&ا ىلإ عوجرلا هنكمي وا ،مسقلا
 بوجو ىفن ول لب ،:مي &و هلوق لبق ،لوحلا ءانثا يف هلادبا يعاسلل باصنلا بحاص ىعدا ول :]105 ةلأسم[

 وا ةفولعم اهنوك وا لوحلا مامتا مدعك لوبقلاب ىلوا ناك ًاببس ىعدا ناف .:مي نودب ىفك &امجا هيف ةاكزلا
.قبس امك ةلدبم

 ةنيب نودب هلوق لبق ،ةيزجلا هنع طقستل ،لوحلا ءاهتنأ لبق مNس�ا يف لوخدلا يمذلا ىعدا ول :]106 ةلأسم[
 .:مي &و

 اهنا ةأر;ا تعدا ول اذكو .:مي نودب ىفك ،اهؤطو اهجوزل زوجيل رهاط اهنا ةجوزلا تعدا ول :]107 ةلأسم[
 نمو جوزلا لبق نم ةهبشلا ءطو نم ناك ،اهبذك رهظف اهيلع دقع ولو .اهيلع دقعلا حصيل ةدعلا يف تسيلو ةيلخ

 .انز اهلبق
 فرط يف :ميلا رذعتل ،فلحي ىتح يعد;ا سبحي : ليق ،نيدب دهاش رهظو ،هل ثراو &و تام ول :]108 ةلأسم[

 نيدلا توبث مدع يف ةءاربلا ةلاصا تفك اهدؤي مل ولو .هاوعد تتبث :ميلا ىدأ ول هنا حيحصلاو .هل دوهش;ا
 هن& .ىوعدلا طقستف ،نيدلاب هملع مدعب مسقي نا هلوخ نم وا مام�ل نكمي هنا امك .هب دحاولا دهاشلا ةيافك مدعل

 .ذئدنع هل يعرشلا ثراولا
 سبحي ليق ،ثراولا ركناف ،ًادحاو ًادهاش ماقاو ،ءارقفلل ىصوأ تي;ا نا يصولا ىعدا ول :]109 ةلأسم[

 .هاوعد تتبث ةلماك ةنيب ماقأ ناف ،تي;ا وهو هريغ لعفب هيلع :ميلا هجوت مدع حيحصلاو .فلحي ىتح يصولا
 ،يعد;ا ىلع :ميلا در كلذ لاثما يف هل سيلو .هاوعد تبثتو ،ةيصولاب هملع مدع ىلع :ميلا ثراولل زاج &او
 لوكنلل رثأ & ملعلا يفن ىلع :ميلا ن& .هلوكنب مكحي مل ثراولا مسقي مل ناف .انلق امك ريغلا لعف ىلع :مي هن&

 .يصولا هاعدا ام ذيفنت بوجو مدع يف ةيصولا مدع باحصتسا وا ةءاربلا ةلاصا يفكت لب .اهيف

سداسلا لصفلا
:ميلا عم دهاشلا يف

 ميدقت كلذ يف ربتعي هنا روهش;او .يعد;ا :ميو دحاو لدع ةداهشب لاوم&ا يف يواعدلا تبثت :]110 ةلأسم[
 رهاظلاو .لاكشا هيفو .ةداهشلا دعب اهتماقا ىلإ جاتحاو ،ةيغ& :ميلا تعقو سكع ولف :ميلا ىلع ةداهشلا

 .هجو نم ولخي & ناك ناو ،بيترتلا بوجو مدع
 ملعلا لصحي نا &ا .انيد وا ناك انيع ،ًاقلطم :ميلاو دهاشلاب هب ىعد;ا لا;ا توبث رهاظلا :]111 ةلأسم[

 . ][طوحا همدعو برقا توبثلاو ،لاكشا هيفف امهب ىرخ&ا قوقحلا نم لا;ا ريغ توبث اماو .فNخلاب
 لاقتناب انلق اذإ ةصاخو ،هيف :ميلا لذبو نيد وأ :ع نم هثرو; هيعدي ام ىلع عفارتلا ثراولل :]112 ةلأسم[

 .برق&ا وه امك تو;اب ةكرتلا
 لا;ا مسق ،ًاعيمج اوفلح ناف .ًادحاو ًادهاش اوماقاو مهثرو; &ام ةثرولا نم ةعامج ىعدا اذإ :]113 ةلأسم[
 ذخأ انيد هب ىعد;ا ناك ناف .عنتم;ا نود فلاحلا قح تبث ،نورخ�ا عنتماو مهضعب فلح ناو.ةبسنلاب مهنيب

 اهيف هكراش هتصح ىلع تداز ناف .اهنم هتصح ذخأ انيع ناك ناو .هريغ اهيف هكراشي &و ،هتصح فلاحلا
 مهنم فلاحلا ىتح تبث ،ًادحاو ادهاش اوماقا اذإ مهناف ةعامجل لا;اب ةيصولا ىوعد يف لاحلا كلذكو .هريغ



 اهيف هكراش هتصح ىلع تداز ناف .اهنم هتصح ذخأ انيع ناك ناو .هريغ اهيف هكراشي &و ،هتصح فلاحلا
 مهنم فلاحلا ىتح تبث ،ًادحاو ادهاش اوماقا اذإ مهناف ةعامجل لا;اب ةيصولا ىوعد يف لاحلا كلذكو .هريغ
 .ةلمجلا يف :علا هل ىصو;ا ةيكلم ىلع لب ،ريغلا لعف نم اهن& ةيصولا ىلع نوكي & انه فلحلاو .عنتم;ا نود

 .هل مكحي مل عنتما ناو ،قحتساو فلح دشرو لمك ناف ،هبيصن فقوا ،رصاق :ضرفلا Nك يف مهنيب ناك ولو
 ناو .لاكشا هيف ،هقح تابث& :ميلا رصاقلا يلول لهو .هبيصن ءافيتساو فلحلا هثراول ناك كلذ لبق تام ناو

        . ][طوحأ هفNخو برقا ناك
 ،نورخ�ا هركناو ، لسن دعب Nسن ــ Nًثم ــ هراد مهيلع فقوا دق تي;ا نا ةثرولا ضعب ىعدا اذا ]114 ةلأسم[

 مل عيمجلا عنتما ناو .ًاعيمج اوفلحو دحاو دهاش مهل ناك اذإ كلذكو .ةيفقولا تتبث  ةنيبلا نوعد;ا ماقا ناف
 يعد;ا ةصح ةيفقوب مكحي كلذ دعبو .تدجو نا اياصولاو نويدلا دعب ،ةثرولا :ب هب ىعد;ا مسقو .ةيفقولا تبثت

 تناك ولف .ةصاخ فلاحلا ةصح يف ةيفقولا تتبث ،ضعب نود :عد;ا ضعب فلح ولو .هرارقاب اذخأ ةيفقولل
 ىلع اوحلاصت ولو اوفلحي مل نيذلا ةثرولا :ب يقابلا مسقو ،يقابلا نم جرخا ،نيد هيلع ناك وا ةيصو تيملل

 رارق�اب ةيفقولا ىعدا نم ةصح ةيفقو تتبث ةثرولا عيمج :ب هميسقت
 هثراو ماق ، مكاحلا مكح لبق تام مث، ةقباسلا ةلأس;ا يف فلحلا نع ةثرولا ضعب عنتما اذا ]115 ةلأسم[

 . Nف �او هتصح يف فقولا تبث فلح نأف . هماقم
 ، هدهاش عم فلحو ، لسن دعب Nسن ًابترتم هدعب نم هد&وا ىلع مث هيلع فقولا ثراولا ىعدا اذا]116 ةلأسم[

 وا ءارقفلا ىلإ راصو نوطبلا تضرقنا ول اذكو . ةفنأتسم :ميب هضارقنا دعب ء&د&ا مزلي &و . فقولا تبث
 ةدوجو;اك دوعت اهن&. :ميلا ىلإ يناثلا نطبلا رقتفا ، هد&وا :بو هنيب كيرشتلا ىعدا ول اما. ةماعلا حلاص;ا

 . فقولاب يفرعلا ملعلا هل لصحي مل ام :ميلا هل زوجي&و . فقاولا نم فقولا ىقلتت امناو ىوعدلا لاح
 ًادمع ناك ناو . هل مكحو فلح ، دمعلا هبش وا أطخ ناك ولف ، ًادهاش ماقاو لتقلا هيلع ىعدا ول ]117 ةلأسم[
 ، ةماسقلاب هاوعد تابثا هل زاجو ، ًاثول دهاشلا ةداهش تناكو . :ميلاو دهاشلاب تبثي مل . صاصقلل ًابجوم
 قح لوط يف هن� ، ًاضيا :ميلاو دهاشلا فكي مل ، ةيدلا ىلإ لزانتلا لذب ولو . دودحلا باتك يف يتأيس امك

 . اهب تبثي& يذلا صاصقلا
 تاضواع;ا يفو ،بصغلاو ضرقلاو نيدلاك ، ًامومع لاوم�ا يف مكحلا :ميلاو دهاشلاب تبثي  ]118 ةلأسم[

 يف  ةيدلا تبثت كلذكو . هل ةيصولاو ةبهلاو ][ ةبراض;او ضارقلاو ةراج�ا و  حلصلاو فرصلا و عيبلاك

 ][ ةفئاجلا ةبرضلاو ماظعلا رسكو دبعلا رحلاو هدلو دلاولا لتقو دمعلا ةبشو أطخلاك ، اهل ةبجو;ا ةيانجلا

 قNطلاو علخلاو حاكنلاك ،Nف لا;ا همز& ناكام اماو .لا;ا هنم دوصق;ا وا  ً&ام ناك ام هطباض .][ ةمومأ;او
 هذه لاثما جاتحت لب .ءاسنلا بويعو ، هيلا ةيصولاو ةلاكولاو بسنلاو ةعفشلاو ةباتكلاو قتعلاو ةعجرلاو

 :ب ليصفتلا يف نكلو ، نيدهاشلا ىلإ ةجاحلا ][ هطوحا لاكشا فقولا يفو . :لداع نيدهاش ىلإ روم�ا
 . هجو ماعلاو صاخلا فقولا

 بيصن تبث ضعبلا عنتما ولو . مهنم دحاو لك فلح عم &ا دهاشلا عم ةعامجلا ىوعد تبثت& ]119 ةلأسم[
 .عنتم;ا نود فلاحلا

 يفرعلا :قيلا ةيافك رهاظلا ناك ناو . ًانيقي هيلع فلحي ام فرعي& نم فلحي نا زوجي& ]120 ةلأسم[
 . نانئمط�او

 عم رخآ ىلع ً&ام تي;ا ميرغ ىعدا ول ً:Nثمف  . ًاقح وا ً&ام هل تبثيل هريغ ةحلص;  فلحلا ذفني& ]121 ةلأسم[
 كلذك . فلاحلل & تيملل ةيكل;ا عاجرا دوصق;ا ن& ، ميرغلا فلحي مل عنتما ناو . تبث ثراولا فلح نأف . دهاش

 . ريغلا لام تابثا لجا نم هن& همسق ذفني هنأف نهارلل هنا ًادهاش ماقاو ًانهر ىعدا ول

عباسلا لصفلا
يواعدلا ماكحأ

 اذا  هطارتشا رهاظلاو . ًاضيا :دشرلا ليقو . لقعلاو غولبلا : نيرشاب;ا :عفارت;ا يف ربتعي ]122 ةلأسم[ 
 اهب دتعم ةجردب هفسلا ناك

 عمست Nف ، هنع ىوعدلا ةي&و هل ن; وا  هسفنل هاوعد نوكت نا  يعد;ا ىوعد عامس يف ربتعي ]123 ةلأسم[



 اهب دتعم ةجردب هفسلا ناك
 عمست Nف ، هنع ىوعدلا ةي&و هل ن; وا  هسفنل هاوعد نوكت نا  يعد;ا ىوعد عامس يف ربتعي ]123 ةلأسم[
 هعم كرتي & لاكشا هيف ،مهيوذ نع :ميلا ءادا ء&ؤهل لهو .هيصو وا هليكو وا هيلو نوكي نا &ا هريغ نع هاوعد

 . لاكش�ا عفتري مل ، هليكو :ميب هاضر ىلع لكو;ا صن ول لب .][طايتح�ا
 : اهضعب نايب قبس روما ىوعدلا عامس يف ربتعي ]124 ةلأسم[

 . عمست مل ، يل نيدم هنا نظأ : لاق ولف . ةيمزج نوكت نا : ً&وأ
 وا ضابق�ا لبق فقولا وا ةمزNلا ريغ ةبهلا ىوعد عمست  Nف ، يعرش رثأ اذ ىوعدلا قلعتم نوكي نا : ًايناث

 . ةيوبرلا ةلماع;ا
 ريزنخ وأ رمخ هتمذ يف رخآ ملسم ىلع ملسم ىوعد عمست Nف ، ًاعرش ًاغئاس ًارمأ اهقلعتم نوكي نا : ًاثلاث

 .صاصتخ�ا قح ىلع ىوعدلا نوكت نا &ا . هوحنو
 هاعدم تابثا نم نكمت نأف ،ليكولا وا يصولا وا  يلولاك ، قحلا هل نم ريغ يعد;ا ناك اذا ]125 ةلأسم[

 ناك ، يعد;ا ىلع فلحلا ركن;ا در ناو . ىوعدلا تطقس فلح نأف  . ركن;ا فNحا هلف &او ، وهف ةنيبلا  ةماقأب
 ريدقت ىلعو . يعد;ا لامك ىلإ ةلوكوم ةعفار;ا ىقبت نا دب& هعمو . :تلأسم لبق هانركذ يذلا  لاكش�ا هيف

 . هلامك دعب ىرخا ةرم اهتماقا يف يعدملل قح& ، ركن;ا :ميب وا ةنيبلاب  ىوعدلا طوقس

ةصاق;ا يف عورف
 ناك ناف ، هتمذ يف ًانيد ناك اذا اماو .هنذا نودب هذخا هل زاج ، هريغ دي يف صخش لام ناك اذا ]126 ةلأسم[
 هعانتما ناكو عنتما اذا  لاحلا كلذكو . هنذا نودب هلام نم ةصاق;ا زجت مل ، هل ً&ذابو كلذب ًافرتعم هيلع ىعد;ا
 . ةيعرشلا ةعفار;اب �ا هقح ءافيتسا رخ�ل نكمي Nف ، رخ�ل هسفن ةمذ لاغتشا يف درفلا كش اذا امك . قح نع

 نودب هلاوما نم ةصاق;ا ،قحلا هل ن; زاجو ،ًادحاج ما هب ًافرتعم ناكأ ءاوس ، ملظ نع هعانتما ناك اذا اماو
 طوح�ا وه هليصحت ناك ناو ، يعرشلا مكاحلا نذا ىلع فقوتي & هنا رهاظلاو . كلذ نع هاهن ول ىتح . هنذا

 ةصاق;ا زوجت اذكو . هدنع  عفارتلاب مكاحلا مكح ىلإ  هقح ذخا يف لصوتلا هنم ][ طوحأو . ًاديكأ ًابابحتسا
 . هنم هذخا نم نكمتي مل نا يصخشلا هلام نع ًاضوع هلاوما نم

 وا ءاذح وأ بوث يف يرهق ليدبت نم لصحي دق ام ، ةريخ�ا ةلأس;ا نم ريخ&ا عرفلا تاقيبطت نم ]127 ةلأسم[
 ناك ناو . ةصاق;اب هيلع كلمتلا ةينو هدي يف ام لامعتسا ضباقلل نإف . لوهجم صخش لبق نم كلذ ريغ وا باتك

 . كلا;ا لوصح لامتح� ، نامضلا ةين هل ][ طوح�ا
 . دئازلا ذخأ زوجي Nف ، ةميقلا ليدعت عم نكلو ، هتمذ يف تباثلا لا;ا سنج ريغ نم ةصاق;ا زوجت ]128ةلأسم[

 . دئازلا عجري و اهعيبي نا هلف
 . ةهارك ىلع ةعيدولا نم ةصاق;ا زاوج رهظ�ا ]129ةلأسم[

 يلولل كلذ زوجي لب . اهيف هريغ لكوي نا هل زوجيف ، قحلا هل نم ةرشابمب ةصاق;ا زاوج صتخي & ]130 ةلأسم[
 مكاحلل زوجي كلذ ىلعو . هنم ةصاق;ا هيلول زاج ، هدحجف ، رخا دنع لام نونج;ا وا ريغصلل  ناك ولف ،  ًاضيا

 . ةاكز وا سمخ نم ةيعرشلا قوقحلا ءادا نع عنتمي نم لاوما نم صتقي نا يعرشلا
  .يمذ و ينيع وا  :ينيع :ب نوكت ةصاق;ا نا ريغ اهنم ةحصلاب ىلوأو ، ةصاقملل هباشم رتاهتلا ]131 ةلأسم[

 يف :لا;ا يواست عم ةرورضلاب ًارهق لصحيو . لباقتلاب :نث� ًاكولم :يمذ :لام ءازأب نوكيف رتاهتلا اماو
 اما . ةمذلا يف دئا زلا ىقبيو يواست;ا رادق;اب ةيمكلا فNتخا عم لصحي امك . ًايميق وا ناك ًايلثم ،  ةفصلا
 طئارش نم انعمس ام ىلع رتاهتلا ىنتبا &او . لاكشا Nف رتاهتلاب ايضارت ناف .ةفصلا يف امهيواست مدع عم

 . كلذ وحنو ةميقلاب ليدعتلاو ًايصاع فرطلا نوك نم ، ][ طوح�ا ىلع ةصاق;ا

ريغلا ىلإ ماكح�ا ءاهنأ يف عورف
 نما عم لبقتف ةباتكلا اما . ةداهشلاب وا لوقلاب وا ةباتكلاب اما ، رخ �ا ىلإ مكاحلا مكح ءاهنا ]132 ةلأسم[

 وا تذفنا وا اذكب تمكح : رخ�ل امهدحأ لوقي نا وهف ةهفاش;اب لوقلا اماو . همدع نم نانئمط�او ريوزتلا
 عامتس� ن&دع نادهاش رضحي نا كلذف ةداهشلا اماو. هب نانئمط�ا ىلع فقوتي ًاضيا وهو . هوحنو تيضما



 وا تذفنا وا اذكب تمكح : رخ�ل امهدحأ لوقي نا وهف ةهفاش;اب لوقلا اماو . همدع نم نانئمط�او ريوزتلا
 عامتس� ن&دع نادهاش رضحي نا كلذف ةداهشلا اماو. هب نانئمط�ا ىلع فقوتي ًاضيا وهو . هوحنو تيضما

 . نانئمط�ا نع رظنلا ضغب ةجح يهو . نيرخ�ا ىدل هب نادهشيف ، مكحلاو ةعفار;ا
 رئاسو ةلاكولاو ىوتفلاو فقولاو ةيصولاك  . روم�ا فلتخم يف ةجح اهيلا راش;ا ةثNثلا روم�ا ]133 ةلأسم[

 . اهتاذ يف اهدوجو نع رظنلا ضغب . روم�ا هذه نع ربخلا  لاصيأب ينعا ، تNماع;ا
 ساسا ىلع ةعفار;ا موقتف . ةنيب ىلع ةنيب ينعا ، ةداهشلا ىلع ةداهشلا ةماقا ناكمأب  : لاقي دق ]134 ةلأسم[

 رخآ مكاح دنع ةعفار;ا راركت اما . ىلو�ا ةعفار;ا يه نوكت نا :لو�ا : :طرشب حصي امنا اذه نا &ا . كلذ
 رثا ن� ، لكشم وهف . ةقباسلا ةعفار;اا ةجيتن نع همNعا ناكما مدع ةجحب ، لو�ا ىدل ىوعدلا طوقس دعب
 ، اهدعب امو ةثلاثلا نود  ةيناثلا ةداهشلا يه نوكت نا : يناثلا .  عفارتلا راركت ناكما مدع ًاعرش طوقسلا

 . لاكشا نع ولخي & اهقدصب نانئمط&ا لوصح نودب اهب ذخ�ا نأف .عرفلا ىلع عرفلا ةداهش يهو
 .لوقلاو ةباتكلا يهو ، نيرخ�ا نيرم�ا ىلع اهتماقا نكمي ةداهشلا ىلع ةداهشلا ةماقا نكمي امك ]135 ةلأسم[

 نع ةينغم ةنيبلا هذه نوكتف . ةباتكلا هذه انماما بتك وا هلوق ىلع اندهشا هنا نم هNمحت ام نادهاشلا يدؤيف
 . ةيجحلا يف هانطرتشا نا قبس يذلا نانئمط�ا

  اهل ماد ام ، تعقو امنيا ، لوقلاو ةباتكلاو ةداهشلا يهو ، ةثNثلا بيلاس�ا يف لاحلا فلتخي& ]136ةلأسم[
 ويدارلاو لجس;او نوفلتلاك ةزهج�ا قيرط نع وا ةفراعت;ا اهبيلاسأب عقت نا اهيف لاحلا  فلتخي& ، يعرش رثا

 . هيلع ةنيب مايق وا ،ريوزتلا مدع نم نانئمط�ا لوصح ىلإ جاتحي انه نكل ، اهريغو
 يف ةلصاحلا ةداهشلا يف ءاوس ، هنع ةلاهجلا عفري امب ، هب دوهش;ا ئيشلا طبض نم دب& ]137 ةلأسم[

 . رم�ا حوضو لبق رث�ا بيترت نكمي لاحلا هبتشا ولو ، ةداهشلا ىلع وا مكحلا ىلع ةداهشلا يف وا ةعفار;ا
 لمعي مل قسفب ريغت ولو . همكحب لمعلا يف كلذ حدقي مل ، لزع وا تومب مكاحلا لاح ريغت ول ]138 ةلأسم[
 . هقسف نامز ىلع هذافنا قبس ام رقيو .هلبق ةققحتم هتاعفارمو هتامدقم تناك ناو قسفلا دعب رداصلا همكحب
 فصوب ةداهشلا تناكو ، ركنا ولو . هرارقإب مزلا ، هيلع  دوهش;ا وه هنا هيلع موكح;ا رقا اذا ]139 ةلأسم[

 امم فصولا ناك ناو . قابطن�ا ىلع ةنيبلا يعد;ا مقي مل ام هنيمي عم هلوق لوقلاف ،ًابلاغ هيلع قابطن�ا لمتحي
 ةلباق ةلأس;ا هذهو .هراكنا ىلإ تفتلي مل ، هب نانئمط�ا لصحي ثيحب ، ًاردان &ا هريغ ىلع هقابطنا رذعتي

 . اذكهو ،ةداهشلا ىلع ةداهشلا وا مكحلا ىلع ةداهشلا وا هيلع ةداهشلا يف وا يلص�ا عفارتلا يف  قيبطتلل
 وا دهاشلا ةداهش وا يعد;ا ىوعد لومش يف نعطلا ددصب ، هيلع موكح;ا وا ركن;ا ىعدا ول ]140 ةلأسم[
 امم . اهوحنو ، يثNثلا مس�ا وا لمعلاو مس�ا وا بسنلاو مس�ا يف هلثامي نم دلبلا يف نا . هل مكاحلا مكح

 ][ طوح�او ، هاوعد ىلإ تفتلي مل عطتسي مل نأف . هراضحاو هتنابا فلك . مكاحلا وا دهاشلا وا يعد;ا هنيب
 نإف ، لئس ًايح ناك نإف ,هتابثا عاطتسا ناو .ةفصلا هذهب ، رخآ ًاصخش فرعي & هنأب فرطلا نم :ميلا ذخا
 ناك ناو . امهدحأب نانئمط�ا لصحيو :بتي ىتح مكحلا فقو ركنا ناو . لو�ا قلطاو مزلا ميرغلا هنا فرتعا
 رخأتم قحلا خيرات ن& اماو ، هرصاعي مل ميرغلا ن& اما . ةءاربلاب دهشت ةل&د كانهو ،ًاتيم ةفصلا يف يواس;ا

 . :بتي ىتح مكحلا فقو ،نارم�ا لمتحا ناو . لو�ا مزلأ ، ةافولا خيرات نع
 اميف ، يعد;ا هابتشا يف ًاضيا حصي ركن;ا هابتشا يف حصي امك ، ةقباسلا ةلأس;ا يف هانركذ ام ]141ةلأسم[

 ىلع ةداهشلا يفو ةرشاب;ا ةداهشلا يف ، دهاشلا هابتشا يف حصيو . هريغ يعقاولا يعد;ا نا ركن;ا لاق ول
 رخ�او &داع :هبتش;ا :مكاحلا دحا ناك اذا اميف .ًاضيا مكاحلا صخش هابتشا يف حصي امك . ةداهشلا

.ةلثم�ا نم كلذ ريغ ىلإ . قسافلا نم مكحلا رودص ركن;ا ىعداو . ًاقساف
 ، ضابق�اب ضباقلا دهشي ىتح ،ًايمذ وا لا;ا ناك ًانيع . ميلستلا نم عنتمي نا هيلع دوهشملل ]142 ةلأسم[

 . ضبقلا راكنا ناونعب ، عفارتلا راركتو عازنلا ةدا; ًامسح
 لامتح�ا عفر يف ديلا ةدعاق تفك ، ةبوصغم وا ةقحتسم اهميلست مت يتلا :علا نا لمتحا ول ]143ةلأسم[
 :علا يف عوقولا حضاو رم�ا اذهو .ليدبتلاب مزلا كلذب نانئمط�ا لصح ول اماو ًاكلام هنوكب هلوقب ذخؤيو
 .زيمتي & لكشب بوصغ;ا :بو اهنيب لثامتلا لامتح�ف، يعد;ا يعدي امم ةيصخشلا :علا اماو ، ةيمذلا

تاعفار;ا يف ىرخأ عورف



تاعفار;ا يف ىرخأ عورف
 &او ركن;ا ىوعد ىلا  تفتلي مل ، هدنع قحلا ذخأ يعدملل :عت نإف ، مكاحلا قسف ركن;ا ىعدا ول ]144ةلأسم[ 

 .ًارهاظ ًاذفان همكح نوكي & ، ةلادعلاب نانئمط�ا مدع وا قسفلا لامتحا عمو .لداع مكاح ىدل ةعفار;ا تنيعت
 &او  . وهف ، نانئمط£ل ةبجوم لئ&د وا هاعدم ىلع ةنيب ماقا ناف ،دوهشلا قسف ركن;ا ىعدا ول ]145 ةلأسم[

 تبثت & هنأ &ا . ملعلا مدع ىلع :ميلا هنكما هملع ىعدا ناف . & وا قسفلاب هل دوهش;ا ملع ركن;ا يعدي نا اماف
 ريدقت لك ىلعو .ريغلا لعف ىلع :مي هن& امهقسف ىلع :ميلا هيلع هجوتي مل ملعلا عدي مل ناو ،دوهشلا ةلادع هب

 ىتح مكحلا ليجأت نم دب& اهب ركن;ا نعط عمف .ةلادعلاب نانئمط&ا لوصح دعب &إ ةداهشلاب ذخ&ا نكمي &
 .لاحلا :بتي

 ءيش ىوعد ىلإ اهعامس رقتفي &و ،حاكنلا ىوعد يف ىفك ،يجوز اذه : اهلوق ىلع ترصتقا ول ]146 ةلأسم[
 مزلا لكن ولو ،:ميلا همزل اهركنا ولو .وهف ،ةيجوزلاب جوزلا رقا ناف .ةقفنلا وأ ره;اك ،ةيجوزلا قوقح نم

 ناف .ةجوزلا ىلع :ميلا درب تبثت امناو . ][ طوح&ا ىلع ةيسنجلا نود ،ةيجوزلل ةيلا;ا مزاوللا يف لوكنلاب
 .عقاولا يف هنادقتعي ام قيبطت امهيلعو ،ًارهاظ :فرطلا ىلع ةيجوزلا تتبث تفلح

 ول اذكو .هل ريصت مث هريغ كلم يف دلت نا لامتح& .ةيكل;اب هل مكحي مل ،هتما تنب هذه نا ىعدا ول  ]147 ةلأسم[
 ةيكل;ا تابثا يف رثؤي &و .هريغل ًاكلم وا ةرح نوكت نا لامتح& ــ مNل هتيكلم لاح ينعي ــ يكلم يف اهتدلو :لاق

.كلذب ةنيبلا حرصت وا ،هكلم تنبلا ناب وه حرصي مل ام .ةدودر;ا :ميلا &و ةنيبلا &و ديلا ةدعاق كلذب
 ىنع;ا اذهب هل رقا ول اذكو .قباس كلم يف ترمثا اهنا لامتح& ،يتلخن ةرمث هذه :لاق ول :كلذ لثم ]148 ةلأسم[
 ديلا وذ رقا ول اما .نNفل وا يعدملل كلم ةرمثلا ناب رق;ا حرصي مل ام .رارق&اب هيلع مكحي مل ،هدي يف ةرمثلا نم

.همزل ،هقيقد نم زبخلا اذه وا هتطنح نم قيقدلا اذه نا وا نNف نطق نم لزغلا اذه نا

نماثلا لصفلا
ةمسقلا يواعد يف
.عجارف , ةكرشلا باتك يف اهليصافتو ةمسقلا ةيفيك انركذ نا دعب

 .تفلتخا ما ةيكل;ا ةبسن تدحتا ءاوس , ءازج&ا ةيواست;ا ةكرتش;ا نايع&ا يف ةمسقلا يرجت  ]149 ةلأسم[
.اهيلع ربجا عنتما ناف ,ةمسقلاب هكيرش بلاطي نا كيرشللو

:روص     ىلع ءازج&ا ةيواست;ا ريغ ةكرتش;ا نايع&ا يف ةمسقلا روصتت ]150 ةلأسم[
 يوناث ناونع لصحي مل اذا , يضارتلاب زوجتو رابج&اب ةمسقلا زوجت & اهيفو .اهب لكلا ررضتي نا : ىلو&ا

.ريذبتلاك مرحم
.اهيلع هرابجا زوجي Nف &او , وهف ةمسقلاب ررضت;ا يضر نا : اهيفو .ضعبلا نود ضعبلا ررضتي نا : ةيناثلا

.اهنع عنتم;ا رابجا زوجي اهيفو .لكلا ررضتي & نا : ةثلاثلا
 ةهج ريغ نم ولو , ةمسقلا مدعب ررضلا لوصح لامتحا نم ةئشان ىرخأ ت&امتحا كانهو  ]151 ةلأسم[

 ضعبلا ىلع لصاح هنا وا Nصأ مهدح& لصاح ريغ اما : هنا ثيح نم ةقباسلا هثNثلا روصلا هيفو .ميسقتلا
 ةماعلا ةدعاقلاو .همدع نم مهضعبو ماسقن&ا نم ررضتي مهضعب نوكي نا نكمي امك .لكلا ىلع لصاح هنا وا
 رخ�ا ربجا همدع نم ناك ناو هيلع ربجي مل ميسقتلا لوصح نم ررضلا ناك ناف .ررضت;ا ةحلصمب ذخ&ا وه

 يضارتلاب حلصلا ناك ناو .ةصاخ ماسقن&ا نم ررضت;ا ةحلصمب ذخؤيف , ةريخ&ا ةروصلا يف اماو .هيلع

. ][ ًادج طوحأ
 مأ زارفا ةمسق ةمسقلا تناك ءاوس .ميسقتلا ىلع همدعو عنتم;ا رابجا نم هانلق اميف قرفي &  ]152 ةلأسم[

.هلحم يف هحيضوت قبس امك .در ةمسق مأ ليدعت ةمسق
 امهدحا بلاطو , ناويحلاو دبعلاك ًاجراخ ةمسقلل لباق ريغ :صخش :ب كرتش;ا لا;ا ناك ول  ]153 ةلأسم[

 .نمثلا نم هتصح رخ�ا يطعيو امهدحأ هلبقتي نا ىلع ايضارتي ملو , اهب ًاررضتم رخ�ا نكي ملو ةمسقلاب
.امهنيب نمثلا مسقو , عيبلا ىلع اربجا



 .نمثلا نم هتصح رخ�ا يطعيو امهدحأ هلبقتي نا ىلع ايضارتي ملو , اهب ًاررضتم رخ�ا نكي ملو ةمسقلاب
.امهنيب نمثلا مسقو , عيبلا ىلع اربجا

 عنتماو درلاب ةمسقلا :كيرشلا دحأ بلطو .ليدعتلا وا زارف&اب ةمسقلل لباق ريغ لا;ا ناك اذا  ]154 ةلأسم[
 .امهنيب هنمث مسقو عيبلا ىلع ربجا , اهيلع هرابجا نكمي مل ناف .اهيلع ربجا ،اهب ًاررضتم نكي ملو اهنع رخ�ا

.امهنيب هنمث مسقو , كلذب لوّخ;ا هليكو وا يعرشلا مكاحلا هعاب ًاضيأ كلذ نكمي مل ناو
 , رخ�ا نع :قحلا دحأ زييمت يه امناو .ًافرع اهيف ةضواعم &و , ًاعاقيا &و ًادقع تسيل ةمسقلا  ]155 ةلأسم[
 لصحي مل ام يضارتلاب ىتح كلذ زوجي & لب .عايشلا ىلإ اهيف عوجرلا :كيرشلا دح& زوجي & ةمز& اهنا &ا

.ةكرشلا بابسأ دحأ
 وحنو ،ماهسلا يف ليدعتلا مدع وا اهيف طلغلا عوقو :كيرشلا دحأ ىعداو ةمسقلا تعقو اذا  ]156 ةلأسم[
 , هعوقو ىلع لو&ا فلح &او , ةحصلا ىلع ةنيب رخ�ا ماقا ناف .طلغلا يعدم وه ركن;ا ناك .رخ&ا ركناو . كلذ
 ول هنا هرثاو , ةيناث ةرم ليدعتلا بوجو ىنعمب لب , ناك امك عايشلا ىلإ لا;ا عوجر ىنعمب & .ةمسقلا تضقنو

 ناك ناو , هكيرش نذا نودب , هب فرصتلا هل زاج هكلم يف لخدي امم نقيت;ا ردقلا نم ءيش امهدحأ دنع ناك

.ديدجلا ليدعتلا يهتني نا ىلإ , هفNخ ][ طوح&ا
 تلطب , رخ&ا نود امهدحأ ةصح يف ناك ناف , ةمسقلا دعب ريغلل ًاقحتسم لا;ا ضعب رهظ اذا  ]157 ةلأسم[
 هذخأ ام در امهنم لك ىلع بجوو , ةمسقلا تحص ةيواستم ةبسنلا تناك ناف ،ًاعم امهتصح ناك ناو . ةمسقلا
 يف هنم ثلثو امهدحأ ةصح يف هنم ناثلث ناك اذا امك , ةيواستم ةبسنلا نكت مل ناو .هبحاص ىلإ ريغلا لام نم

 ىنعمب & ةقباسلا ةلأس;ا يف انلق امك وه امنا نيريدقتلا Nك ىلع اهنNطبو .ًاضيأ ةمسقلا تلطب , رخ�ا ةصح
.كانه هرثأ قبس دقو .ةيناث ةرم ليدعتلا بوجو ىنعمب لب , ناك امك عايشلا ىلإ لا;ا عوجر

 مهلاوما نم هنيد ةثرولا ىدأ ناف ,تي;ا ىلع نيد رهظ مث , مهنيب تي;ا ةكرت ةثرولا مسق اذا  ]158 ةلأسم[
 :تلأس;ا يف هيلا راش;ا ىنع;اب , تلطب &او .ةمسقلا تحص , عربتم هب عربت وا , هتمذ نئادلا أرب وا , ةصاخلا

 ةكرتلا تناك اذا اميف تباث اذهو .مهنيب يقابلا ميسقت مث , ةكرتلا نم هنيد ءادا نم دبNف , ذئدنعو .:تقباسلا
 صصح ىلع ةبسنلاب نيدلا ميسقت ناكما دعب نNطبلل بجوم Nف &او .بلاغلا وه امك ءازج&ا ةيواستم ريغ

.ةثرولا
 ةفرع;او ةلادعلاو نامي&او لقعلا لامكو غولبلا هيف طرتشيو , ًامساق بصني نا مامNل بحتسي  ]159 ةلأسم[

.ةروكذلا &و ةيرحلا هيف طرتشي &و .هلمع دروم يف هقفتلاو , باسحلاب
 يضارتلا زوجيف .مNس&ا &و نامي&ا &و لب ةلادعلا طرتشت مل , مساقب ناكيرشلا ىضارت ولو  ]160 ةلأسم[

.رفاكلا ةمسقب
 نمضتت اهن& درلا ةمسق يف :نثا نم دب&و .در ةمسقلا يف نكي مل اذا دحاولا مساقلا يزجي  ]161 ةلأسم[
 عم , يناثلا دوجو رابتعا طقسيو .ةنيبلا ةلزنمب هتلادع عم مساقلا ددعتو , هيلع ةنيبلا ةماقا نم دبNف , ًاميوقت

.اهنم اذهو , ةيعوضو;ا ةهبشلا يف دحاولا لدعلا ةيافك برق&ا نا امك .كيرشلا اضر
 هرجأتسا ناف .ءاكرشلا ىلع يضارتلاب ماسقلا ةرجاو .لا;ا تيب نم بوصن;ا ماسقلا ةرجأ  ]162 ةلأسم[
 مهمزل .رج�ا نم دحاو لك بيصن اونيعي ملو هورجأتسا ناو , ثحب Nف , ةنيعم ةرجاب دحاو لك وا مهنم دحاو

 & , صصحلاب مهيلع تناك , لث;ا ةرجا هل ناكو , هرجا اوردقي مل ول اذكو .صصحلا ةبسنب ةرج&ا ميسقت
.ةيوسلاب

 ىلع يضارتلا يفكي لب .ةجيتنلا ىلع يضارتلا ىلإ اهدعب جاتحت & ةمسقلا يف ةربتعم ةعرقلا  ]163 ةلأسم[
.ةمسقلا ىلع هرابجا زوجي امم :كيرشلا دحا ناكو , ةرصحن;ا ةقيرطلا يه تناك ول اهنودب ىتح لب .ةعرقلا

 ىلع جارخ&او ءامس&ا ىلع جارخ&ا :ب ًاريخم عرتق;ا نوكي هنا : راصتخاب ةعرقلا ةقيرط  ]164 ةلأسم[
 كلذ لعجيو , رخ�ا نع هزيمي امب دحاو لك فصيو , ةعقر يف بيصن لك بتكي نا وهف : لو&ا امأ .ماهسلا

 جارخ& ةروصلا ىلع علطي مل نم يتأيو .زيمتت & ثيحب عاقرلا طلخيو فافش ريغ سيك لثم رتاس يف انوصم
 عاقرلا ىلع ءاكرشلا ءامسا بتكي نا وهف : يناثلا امأو .هل وهف جرخ امف .ءاكرشلا دحأ مساب ماهسلا دحأ

 ناتاهو , مهسلا كلذ هلف همسا جرخ نمف .ماهسلا نم مهسل كلام هنا ىلع ءامس&ا دحأ جرخيو , اهنوصيو
 لعجو .ةيناثلا يف ماهسلا دصق وا ىلو&ا يف ءامس&ا دصق امأ : جارخ&ا دنع دصقلاب ناتموقتم ناتقيرطلا
 &وا جرخ امف .ماهسلل ىرخ&او ءامسNل امهدحأ :سيك يف عاقرلا نم :فنص لعجب , دصقلا نع ةيلاخ ةعرقلا



 لعجو .ةيناثلا يف ماهسلا دصق وا ىلو&ا يف ءامس&ا دصق امأ : جارخ&ا دنع دصقلاب ناتموقتم ناتقيرطلا
 &وا جرخ امف .ماهسلل ىرخ&او ءامسNل امهدحأ :سيك يف عاقرلا نم :فنص لعجب , دصقلا نع ةيلاخ ةعرقلا

.اذكهو .&وا جرخ ن; نوكي
 امك يئNقع ريغ اهدوجو ناك اذا اذكو .وهف ،ةعرق نودب ماهسلا ميسقت يف ءاكرشلا ىضارت اذا  ]165 ةلأسم[
 ليدعتلا ةمسق نم تناك ءاوس ةنيعتم ةعرقلاف كلذ نودب امأو .Nثم ةطنحلاك ءازج&ا ةيواست;ا ريداق;ا ةمسق يف

.هبحاص ىلع دري نم :عتي اهبو درلا لبق ةيناثلا يفو ليدعتلا دعب ىلو&ا يف نوكتو .درلا ةمسق وا
 امهنم دحاو لكل نوكي ثيحب , اهتمسق :كيرشلا دحأ بلطف , قباوط ةدع وا ناقباط رادل ناك ول  ]166 ةلأسم[

 هدارفنا كيرشلا بلط ولو .ررضلا ءافتنا عم عنتم;ا ربجاو .زاج ،ليدعتلا بجومب , قباوطلا عيمج نم بيصن
.عنتم;ا ربجي مل ىلع&اب وا لفس&ا قباطلاب

 امهل مث .عنتم;ا ربجا .طقف ضر&ا ةمسق امهدحأ بلطف .عرز اهيف ضرأ :كيرش :ب ناك ول  ]167 ةلأسم[
 ناك ناف .ًاعم عرزلاو ضر&ا ةمسق امهدحأ بلط ولو .ميسقتلا دعب ضر&ا ىلع عرزلا دوجو لكش ىلع قافت&ا

 ميسقت نع Nقتسم ضرNل ميسقتلا ناك ناو .ةميقلاب ليدعتلا دعب ميسقتلا نكمأ , عومج;ا هجو ىلع ميسقتلا
.رخ�ا ضرأ ىلع امهدحأ عرز لوصح موزلل .عنتم;ا ربجي مل , عرزلا

عساتلا لصفلا
كNم&ا يواعد يف

 هاعداو , ةعامج :ب لام كانه ناك ول ام هنمو .هل هب مكح , هيلع دح& دي & &ام صخش ىعدا ول  ]168 ةلأسم[
 وا دهاش ىلإ ةجاح نودب قدصيف , ًادحاو ةيكل;ا يعدم ناك اذا اذه .هب هل ىضق , نوقابلا هافنو مهنم دحاو

.يتأيس ام اذهف , ًاددعتم ةيكل;ا يعدم ناك اذا اماو .:مي
: روص هيفف , لام يف ناصخش عزانت اذا  ]169 ةلأسم[

.امهدحأ دي يف لا;ا نوكي نا : ىلو&ا ةروصلا
.امهيلك دي يف لا;ا نوكي نا : ةيناثلا ةروصلا

.ثلاث صخش دي يف لا;ا نوكي نا : ةثلاثلا ةروصلا
.Nصأ دحا دي تحت لا;ا نوكي & نا : ةعبارلا ةروصلا

: ةلقتسم ةلأسم يف ةروص لك نع ثيدحلا لعجنو
 ،طقف ةنيب امهدح& نوكت ىرخأو ،هل لا;ا نا ىلع ةنيب امهنم لكل نوكت ةرات : ىلو&ا ةروصلا يف  ]170 ةلأسم[
 هاعدا ا; ًاركنم نوكي نا اما , ديلا اذ ن& : ناوحن انهف , ةنيب ًاعم امهل ناك ناف .Nصأ ةنيب كانه نوكت & ةثلاثو

 عم هل لا;ا ناب مكح رخ�ا ىوعدل ًاركنم ديلا وذ ناك ناف .لاحلاب لهجلا يعدي نا اماو , لا;ا ةيكلم نم رخ�ا

 نا .هل لا;ا ىطعيو –][ طوح&ا ىلع – فلحي هناف , ًاددع رثكا رخ�ا ةنيب تناك اذا &ا .هتنيب ىلإ ةمضن;ا هنيمي
 يذ ريغ ىلع فلحلا هجوتي ذئدنعف .هوحن وا ثراب هريغ نم هيلا لقتنا لا;ا ناو , لاحلاب لهجلا ديلا وذ ىعدا

 مل اذا كلذكو .رخ�ا لوكن عم هل ىضقي لب , هلهج عم فلحي Nف ديلا وذ اماو .ًاددع رثكأ هتنيب تناك اذا ديلا

 ناف ،ةنيب امهدح& ناك نإو .ةنيب امهنم لكل ناك اذا اذه . ][ طوح&ا رهظ&ا ىلع ًاددع رثكأ رخ�ا ةنيب نكت
  هفلح نودب هل مكحلا اماو  .هفلح عم هل مكح ديلا يذل تناك ناو , اهب هل مكح – ديلا يذ ريغ وهو – يعدملل تناك

 هلمع مدع هنم دافتسي ثيحب &وكن هفلح مدع نكي مل ام , ديلا ةدعاقب لمعلا ناكما رهظ&ا نا ريغ ,لكشمف
 .هل مكح فلح ناف .فلحلا هيلعو ًاركنم ديلا وذ ناك ةنيب امهل نكي مل ناو .هقح يف ةيراجلا ديلا ةدعاقب ًايصخش

.ديلا يذل لا;اف &او .هل مكح فلح ناف , يعد;ا ىلع فلحلا درو لكن ناو
 ، ةنيب امهنم لكل نوكت دق ًاضيأ انهف .:نث&ا دي تحت :علا نوكت نا يهو : ةيناثلا ةروصلا اماو  ]171ةلأسم[
 مسق ،ًاعم Nكن وا امهNك فلح نا : لو&ا لعف .امهنم ي& ةنيب نوكت & ةثلاثو , رخ�ا نود امهدح& نوكت ىرخاو
 فلح ناو .لضافتلاب مسق &او , ةيوسلاب مسق , لا;ا ىلع يواستلاب امهدي تناك ناف .ديلا ةبسنب امهنيب لا;ا

 زاوج يفو , هنيمي عم ةنيب هدنع تناك ن; لا;ا ناك : يناثلا ىلعو .هل لا;ا نأب مكح , رخ&ا نود امهدحا
 مكح ًاعم Nًكن وا ًاعم افلح ناف , ةنيب امهل نكي مل ناو .حجر&ا وه ناك ناو , لاكشا اهدحو ةنيبلاب ءافتك&ا

.هل مكح رخ&ا نود امهدحأ فلح ناو .انلق امك ديلا ةبسنب امهنيب لا;ا ميسقتب
 , ضرفلا ىلع هسفن ةيكل; عدم ريغ وهو .ثلاث دي يف :علا نوكت نا يهو : ةثلاثلا ةروصلا اماو  ]172ةلأسم[



.هل مكح رخ&ا نود امهدحأ فلح ناو .انلق امك ديلا ةبسنب امهنيب لا;ا ميسقتب
 , ضرفلا ىلع هسفن ةيكل; عدم ريغ وهو .ثلاث دي يف :علا نوكت نا يهو : ةثلاثلا ةروصلا اماو  ]172ةلأسم[

 نود امهدحأ قدص وه ناف .ديلا بحاص هتفصب ذفان اهيف همNك نا ريغ .ىوعدلا يف ًافرط نكي مل انه نمو
 نأب ديلا وذ فرتعا ناو .اهت&امتحاو اهقوقش عيمجب اهماكحأ اهيلع يرجتو , ىلو&ا ةروصلا يف تلخد , رخ�ا

 ةروصلا مكح اهمكح ناك , امهل لا;ا ناب فرتعي مل ناو .ةيناثلا ةروصلا ماكحأ اهيلع ىرج , ًاعم امهل لا;ا
.اهب لهجلا ىعدا وا امهتيكلم مدع ىعدا ءاوس .ةيت&ا ةعبارلا

 امهنم لكل نوكت دق ًاضيأ اهيفف .Nصا دحأ دي تحت لا;ا نكي مل اذا ام وهو : ةعبارلا ةروصلا  ]173ةلأسم[
 ًاعيمج افلح نا : لو&ا ىلعف .Nصأ ةنيب نوكت & ةثلاثو , رخ&ا نود امهدح& نوكت ىرخأو , هل لا;ا نا ىلع ةنيب

 : يناثلا ىلعو .فلاحلل لا;ا ناك , رخ�ا لكنو امهدحا فلح ناو .:فصن امهنيب لا;ا ناك , ًاعيمج Nكن وا
 مدع وهو : ثلاثلا ىلعو .لو&ا :مي ىلإ ةجاح & امك , رخ&ا :مي اهعم عمسي &و ةنيب هدنع تناك ن; لا;اف

 افلحي مل ناو .:فصن امهنيب لا;ا ناك ًاعم افلح ناو .هل لا;اف , رخ�ا نود امهدحأ فلح ناف .ًاعم امهنم ةنيبلا

 لا;ا عفديو امهل ةعرقلا داجيا ىلو&ا ][ طوح&ا ناك ناو .ًاعم امهيلا لا;ا عفد مدع زاجو ىوعدلا تطقس ًاعم
 .هل تجرخ ن; هلك

 :لدع :لجر ةداهش وهو , ةقباسلا لئاس;ا يف اهانركذ يتلا ةعبر&ا روصلا يف ةنيبلاب دار;ا  ]174 ةلأسم[
 يلا;ا قحلا اهب تبث ناو , ةنيب نوكت & يهف , يعد;ا :ميو دحاو لجر ةداهش اماو .لودع :تأرماو لجر وا
 سيلو ةصاخ امهدح& وا , :ميو دهاش امهنم لكل ناك ول اميف , فلتخت ةقباسلا روصلا نا ريغ .ةدعاقلا ىلع
.قيقدتلاو ةعجار;ا نم دب Nف قبس امم رثكأ روصلا نوكتف .:ميو ةنيب رخ�ل نوكيو امهدح& وا , دهاش رخ�ل
 ةمصاخ;ا هنع تعفترا .هل سيلو هريغل لا;ا نأب فرتعي وهو , رخآ دي يف &ام صخش ىعدا اذا  ]175 ةلأسم[
 ءافتك&ا يفف , ةنيب هل نكي مل ناف .ةنيبلا هتماقا ىلع يعدملل :علا توبثب مكحلا فقوتو ىوعدلل ًافرط نكي ملو

.لاكشا , يعد;ا ىلع ةدودر;ا :ميلا ةلزنمب اهن& , هنيميب

 ىلع ةنيبلا ماقأ ناف .Nعف ]هيلع ىعد;ا ينعي [ هدي يف وهو , رخ�ا ىلع &ام صخش ىعدا اذا  ]176 ةلأسم[
 لب .Nعف هتيكلم اهب تبثت &و , ةنيبلل رثأ Nف .كلذك هل ًاكلم ناك وا .ًاقباس ]يعد;ا ينعي [ هدي يف ناك هنا

 هلوكنب تبثي & نكل , :ميلاب هبلاطي نا يعدملل ،معن .هيلع ىعد;ا وهو , ديلا بحاصل كلم لا;ا نا ديلا ىضتقم

 دي لا;ا اذه ىلع ]هيلع ىعد;ا [ ديلا بحاص دي نا ىلع ةنيبلا يعد;ا ماقأ ناو . ][ طوح&ا ىلع رخ&ا ةيكلم
 وذ ماقأ اذا , معن .ةيكل;ا ىلع ةل&دلا نع ةيلعفلا ديلا تطقسو اهب هل مكح , هنع بصغ وا هنم ةزاجا وا هل ةناما

 يعدملل ًاكلم ًاقباس ناك لا;ا ناب ديلا وذ رقأ ولو .هنيمي عم هل مكح Nعف هل لا;ا نا ىلع ةنيبلا ًاضيأ ديلا
 عم ةقباسلا ديلا يذ لوق لوقلاف &او .هل مكح , هاعدم ىلع ةنيبلا ماقأ ناف .هوحنو عيبب هيلا هلاقتنا ىعدأو

.ةنيمي

رشاعلا لصفلا
دوقعلا يف فNتخ&ا يواعد يف

 عاطقن&ا جوزلا ىعدا ناب .هدوجو لصأ ىلع قافت&ا عم , دقعلا يف ةجوزلاو جوزلا فلتخا اذا  ]177 ةلأسم[
 ةنيبلا ةماقا ماودلا يعدم ىلعو , عاطقن&ا يعدم لوق لوقلا نا رهاظلاف .سكعلاب وا ماودلا ةجوزلا تعداو
 ةثرو :ب فNتخ&ا عقو اذا اميف لاحلا كلذكو .رخ�ا ىلإ :ميلا هجوت &او . هل مكح اهماقا ناف .هاعدم ىلع

.نومض;ا سفنب :جوزلا
 ةنيبلا ماقا ناف .هل اهتيجوز رخآ صخش ىعداو ةأر;او لجرلا نم لك فارتعاب ةيجوزلا تتبث اذا  ]178 ةلأسم[

.ةجوزلا فNحا هل ناك ةنيب نكي مل ناو .وهف كلذ ىلع
 اهتيجوز رخآ لجر ىعداو .لاحلاب اهلهجل ولو اهب ةفرتعم ريغ ةأرما ةيجوز لجر ىعدا اذا  ]179 ةلأسم[

 يف ًاددع امهرثكا فلح . هاعدم ىلع ةنيبلا امهنم لك ماقاو .امهدح& لاح دهاش وا عايش كانه نكي ملو . كلذك
 نم وا ًاددع امهرثكا فلحي مل ناو .هل فلحلا ناك ةعرقلا هتباصا , امهيأف ،امهنيب عرقا ايواست ناف .دوهشلا

 تبثت ملو .ًاعم :يعد;ا لوكن لصح دقف لكن ناو .هل مكح فلح ناف , فلحي نا رخ�ل ناك , ةعرقلا هتباصا
.اهقدصب يلعفلا نانئمط&ا امهادحأ تبجوا اذا &ا ،ضراعتلاب :تنيبلا طوقسل ةيجوزلا



 تبثت ملو .ًاعم :يعد;ا لوكن لصح دقف لكن ناو .هل مكح فلح ناف , فلحي نا رخ�ل ناك , ةعرقلا هتباصا
.اهقدصب يلعفلا نانئمط&ا امهادحأ تبجوا اذا &ا ،ضراعتلاب :تنيبلا طوقسل ةيجوزلا

 لوق لوقلاف .ةبهلا ًايعدم هيلا لوقن;ا ناكو , عيبلل ًايعدم لاملل لقانلا ناكف , دقع يف افلتخا اذا  ]180 ةلأسم[
 تطقسو , ركن;ا فلح &او , ةنيبلاب هاوعد تابثا يعد;ا ىلعو , ًايعدم رخ&او ًاركنم هنوك ىنعمب ةبهلا يعدم

 ةلاسم هذه تسيلف .عيبلا هيلا لوقن;ا ىعداو ةبهلا لقانلا ىعداف رم&ا سكعنا اذا اماو .هحلاصل ىوعدلا
 ىلع بجي &و .نمثلا نم هتمذ ةءاربب هفارتعا عم .ريدقت لك ىلع :علل رخ&ا ةيكلمب لقانلا فارتع& , عفارت

 عم لصحت نل ةبلاط;ا هذه نا ضورف;او , رخ&ا هب بلاطي مل ام , هتمذ يف هب فرتعي يذلا نمثلا عفد ضباقلا
.هلوصح ىلع ةنيبلا عيبلا ىعدم ماقأ ول ىتح تباث اذهو .هتمذ ةءاربب رخ&ا فارتعا

 كلا;ا ماقأ ناف , ةيراعلا يعدم لوق لوقلاف ،ةيراعلا رخ&ا ىعداو , ةراج&ا كلا;ا ىعدا اذا  ]181 ةلأسم[
.:ميلا رخ�ل ناك &او , وهف ةراج&ا لوصح ىلع ةنيبلا

 يهف .ةراج&ا رخ�ا ىعداو ةيراعلا كلا;ا ىعداف , ةقباسلا ةلأس;ا يف امع رم&ا سكعنا ول  ]182 ةلأسم[
 هدي نوكو .راجي&ا نم رخ&ا ةمذ ةءاربب كلا;ا فارتعا عم , :علل كلا;ا ةيكلم ىلع امه;استل عفارت ةيضق تسيل

.اهلوصح ىلع ةنيبلا ةراج&ا ىعدم ماقا ول ىتح تباث اذهو .ةيداع ريغ :علا ىلع
 ةعيدو ناك هنا ضباقلا ىعداو , نومضم وهف ًاضرق ناك فلاتلا لا;ا نا كلا;ا ىعداف افلتخا اذا  ]183 ةلأسم[

.فلات ريغ ًادوجوم لا;ا ناك ول اذكو .ةنيب كلاملل نكي مل نا هنيمي عم ضباقلا لوق لوقلاف .نومضم ريغ وهف
 ضباقلا ىعدا ولف .فلحي مل ولو هحلاص يف نوكي & يتلا مزاوللا صخش لك ىوعد ىلع بترتي هنا ظحNيو

 دعت نودب فلتلاب هنومضم ريغ :علا نا همزل ةعيدولا كلا;ا ىعدا ناو .:علل كلام ريغ هناب لوقلا همزل ةعيدولا
.طيرفت &و

 لوقلاف ًاتباث نيدلا ناك ناف .ًانهر ناك هنا ضباقلا ىعداو ةعيدو ناك لا;ا نا كلا;ا ىعدا اذا  ]184 ةلأسم[
 نيدلا نكي مل ول اذكو .ًافرع ةدئاز ةنوؤم يهو ةينهرلا مدع ةلاص& , ةنيب ضباقلل نكي مل نا هنيمي عم كلا;ا لوق

.لص&ا هلوق قفاوي نم وه ركن;او .ةمذلا ةءارب ةلاص& ًاتباث
 ةئامب نهر هنا نهارلا ىعداو ــ Nثم ــ مهرد فلأب نهر هنا نهتر;ا ىعداو , نهرلا يف اقفتا اذا  ]185 ةلأسم[

 .مكحلا سكعنا ضرفلا سكعنا ولو , ةنيب نهترملل نكي مل نا هنيمي عم نهارلا لوق لوقلاف , مهرد
 ىلع اقفتا ناف .ةراج&ا كلا;ا ىعداو عيبلا ضباقلا ىعداف , ةراج&او عيبلا يف افلتخا اذا  ]186 ةلأسم[
 رادقم يف افلتخا ناو .ةنيبلاب هاوعد تابثا عيبلا يعدم ىلعو ,ةراج&ا يعدم لوق لوقلاف , ضوعلا رادقم

.ةلقلا يعدي نم لوق لوقلا ناك , ضوعلا
 وهو [ هنيمي عم يرتش;ا لوق لوقلاف , ةصيقنو ةدايز نمثلا يف يرتش;او عئابلا فلتخا اذا  ]187 ةلأسم[

.ًافلات مأ ًادوجوم عيب;ا ناك ءاوس تباث اذهو .]ةداع نمثلا ةلق يعدي
 , كلذ ريغ وا كردلا ىلع نهرلا طارتشا وا نمثلا ليجأتك .ًاطرش عئابلا ىلع يرتش;ا ىعدا اذا  ]188 ةلأسم[

 , ليجأتلا يف اقفتا اذا كلذكو .طرشلا ققحت ىلع ةنيبلا رخ&ا ميقي نا &ا هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا ناك
.هيف ةدايزلا يرتش;ا ىعداو , هرادقم يف افلتخاو

 ــ نابوث عيب;ا نا يرتش;ا ىعداف .نمثلا رادقم ىلع قافت&ا ىلع , عيب;ا رادقم يف افلتخا اذا  ]189 ةلأسم[
.ةنيب يرتشملل نوكي نا &ا , هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف .دحاو بوث هنا عئابلا لاقو ,ــ Nثم

 ناك , رخ&ا ضوعلا سنجو رادقم ىلع امهقافتا عم , نمثلا سنج وا عيب;ا سنج يف افلتخا اذا  ]190 ةلأسم[

 اقفتي مل نا اذكو .ًارهاظ عيبلا نNطبب مكحيو , اهضراعت وا ةنيبلا مدع عم نافلاحتيف , ][يعادتلا دراوم نم
 رخ&ا سنج يف فNتخ&ا عم , هرادقم يف افلتخاو امهدحأ سنج ىلع اقفتا اذا اماو .:ضوعلا Nك سنج ىلع

.هرادقم يف فلتخ;ا يسنجلا يف ةصيقنلا يعدم لوق لوقلا نوكي نا دعبي Nف .هرادقم ىلع قافت&او
 نكي مل ام .هنيمي عم ةصيقنلا يعدم لوق لوقلاف ،ةرج&ا ةيمك يف افلتخاو ةراج&ا يف اقفتا اذا  ]191 ةلأسم[
 اقفتا ول اذكو .ةرجأتس;ا :علا ةيمك يف افلتخاو ،ةرج&ا ىلع اقفتا اذا اميف لاحلا كلذكو .ةنيب ةدايزلا يعد;
 ةرج&ا يف ةصيقنلا يعدم نا قرفلا ةياغ .راجي&ا دقع يف ةروكذ;ا ةد;ا ةيمك يف افلتخاو , ةرج&او :علا ىلع

.ةداع كلا;ا وه ةد;ا يفو , :علا يف ةصيقنلا يعدمو ةداع رجأتس;ا وه
 فرتعا ناف .نمثلا هضبقاو ديز نم هارتشا هنا امهنم لك ىعداف , :عم لام يف افلتخا اذا  ]192 ةلأسم[

 ىلع ةنيبلا امهنم لك ماقأ ءاوس .يتأي ام ىلع عئابلا فNحا رخ�لو .هل رقملل لا;اف رخ&ا نود امهدح& عئابلا



 فرتعا ناف .نمثلا هضبقاو ديز نم هارتشا هنا امهنم لك ىعداف , :عم لام يف افلتخا اذا  ]192 ةلأسم[
 ىلع ةنيبلا امهنم لك ماقأ ءاوس .يتأي ام ىلع عئابلا فNحا رخ�لو .هل رقملل لا;اف رخ&ا نود امهدح& عئابلا
 نع عئابلا فارتعا طقس هاعدم ىلع ةنيبلا هل رق;ا ريغ ماقأ اذا , معن .ةنيبلا هل رق;ا ماقأ ما اميقي مل مأ هاعدم

 عئابلا فرتعي مل ناو .هفارتعاب هنم هضبق ام هل رق;ا ىلإ دري نا ذئنيح عئابلا ىلعو .لا;اب هل مكحو رابتع&ا
 اماو , عيبلل ًاركنم ناك نا عئابلا فNحا رخ�لو .هل مكح هاعدم ىلع ةنيبلا امهدحأ ماقأ ناف , Nصأ امهدح&

 هيلع فلحلا در ناو .هقح طقس فلحو :ميلا هيلا تهجوت ناف .هيلع :مي Nف نايسنلا وا لهجلا ىعدا اذا
 ماقأ ناو .هنم نمثلا ذخأ يف هقح تبث فلح ناو , اضيأ هقح طقس لكن ناف ]ةنيبلا مقي مل يذلا فرطلا ينعي [
 امهنم لك نم عيبلا مدع ىلع فلح ناف .عئابلا ىلع فلحلا هجوت ًاعيمج اميقي مل وا هاعدم ىلع ةنيبلا امهنم لك

 &ا , رخ�ل ًاعيبم لا;ا نوك تبثي & نكلو .ةصاخ هقح طقس امهدحأ نم عيبلا مدع ىلع فلح ناو .امهقح طقس
 امهنيب لا;ا مسق ًاعم افلح ناف .امهيلا فلحلا درو عئابلا لكن ناو .:تلماع;ا ىدحا دوجوب يلامج&ا ملعلا عم
 نم عيبلاب عئابلا فرتعا ناو .فلاحلل لا;ا ناك رخ�ا نود امهدحأ فلح ناو .امهقح طقس افلحي مل ناو .:فصن
 رخآ وا عئابلا ىدل لا;ا ناك اذ اميف , هيلع دح& دي & لام ىلع :يوعد مكح هيلع ىرج , :يعتلا ىلع & امهدحأ

.هنيمي عم ديلا يذ لوق لوقلا ناك &او ]173 ةلأسم عجار [
 مل غولبلا دعب ةيرحلا ىعدا اذاو .اهب هل مكح هدي يف بسنلا لوهجم لفط ةيقر دحأ ىعدا اذا  ]193 ةلأسم[
 ىعدا ول , معن .ةيرحلا ىعدا اذا , دحأ دي يف كولم;ا غلابلا يف لاحلا كلذكو .اهيلع ةنيبلا ماقأ اذا &ا .عمست

.ةنيبلاب &ا يعد;ا ىوعد عمست مل , هيلع ىعد;ا ركناو ،هديب سيلو ,رخ� كولمم هنا دحأ
 ماقا ناف .هدلو هنا رخ�ا ىعداو , هل كولمم هنا امهدحأ ىعداف , لفط ىلع ناصخش ىعادت اذا  ]194 ةلأسم[

 ناو , ءاش ثيح بهذي لفطلا ليبس يلخ ةنيب ًاعم اميقي مل ناو .هل مكح رخ&ا نود هاعدم ىلع ةنيبلا امهدحأ
 ًاعم افلحي مل ناف .رخ�ا ىلع :ميلا در هلو امهنم هدي يف لفطلا نوكي نم فلحيو , اتضراعت ,ةنيب ًاعم اماقأ
 رخ�ا نود امهدحأ فلح ناف , ًاضيأ فلاحتلا امهل ناك , امهنم يأ دي يف لفطلا نكي مل ولو .امهاوعد تطقس

.امهاوعد تطقس Nكن وا افلح ناو .هل مكح
 مكح هل :لا;ا Nك نا ىلع ةنيبلا امهنم لك ماقأو , رخ&ا دي يف &ام :صخش نم لك ىعدا ول  ]195 ةلأسم[

.هنيمي عم هدي يف ا; امهنم لك ةيكلمب
 , هدي تحت وه امم امهدحأ تاصتخم نم ناك امف , ءيش ةيكلم يف ةجوزلاو جوزلا فلتخا اذا  ]196 ةلأسم[

 ملع ناف .هثاثأو تيبلا ةعتماك امهنيب ًاكرتشم ناك امو .هبحاص فNحا رخ�لو , ةنيبلا رخ�ا ميقي نا &ا , هل وهف
 , كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ ناف .ةدايزلا نم هاعدم تابثا جوزلا ىلعو .اهل يهف اهب تءاج ةأر;ا نا ىلع ةنيب تماق وا

 رخ&ا نود امهدحأ فلح ناف , افلاحت امهدحأ ىلإ لا;ا باستناب ملعي مل ناو .ةجوزلا  فNحا هلف &او , وهف
 وا رخ�ا عم امهدحأ ةثرو :ب فNتخ&ا ناك اذا اميف لاحلا كلذكو .امهنيب مسق Nكن وا افلح ناو .لا;اب هل مكح

.امهيلك ةثرو :ب
 اميف هاوعد لوبق رهظ&اف .ةيراع لاوم&ا نم اهدنع ام ضعب نا اهوبأ ىعداو ةأر;ا تتام اذا  ]197 ةلأسم[

 عم ةأر;ا ثراول لاوم&اف &او , ةنيبلاب تابث&ا هيلعف هريغ يعد;ا ناك اذا اماو .ًاثراو وا ًايصو وا ًايلو ناك اذا
 .ةافوت;ا ةأرملل هبهو هنا ــ كلذ ىلإ ًافاضم ــ ىعداو , يعدملل ناك لا;ا ناب ثراولا فرتعا اذا , معن .هنيمي
 تتبث لكن ولو .هاوعد تتبثو رخ�ا فلح &او , ةنيبلاب ]ةبهلا وهو [ هيعدي ام ثراولا ىلعف, ىوعدلا تبلقنا

.هدي يف يه ن; ديلا ةدعاقب ةيكل;ا

رشع يداحلا لصفلا
ثيراو;ا يواعد يف

 ىلع امهدحا مNسا مدقت ىلع اقفتاو ًاعم :ملسمو رفكلاب :قوبسم نيدلو نع ملس;ا تام اذا  ]198 ةلأسم[
 مدقتلا يعدم ماقأ ناف .رخ&ا هركنأو ثاري;ا ىلع لصحيل مدقتلا رخ&ا ىعداف .رخ&ا يف افلتخاو ب&ا توم

 لهجلا ىعدا اذا اماو .مدقتلل ًاركنم ناك اذا هفلح عم هيخأ لوق لوقلا ناك &او .هل مكح هاعدم ىلع ةنيبلا

 ام ىلع اضيأ هفNحا ][ طوح&او .هيبا توم ىلع همNسا رخأتب ملعلا مدع ىلع هفNحا مدقتلا يعدملف , لاحلاب
.هاوعد تطقس &او .مدقتلا نم هيعدي

 ]ب&ا ةافو :ح ًاملسم ناك نم وهو [ لو&ا ىعداف , ةقباسلا ةلأس;ا يف امع ىوعدلا تسكعنا ول  ]199 ةلأسم[



.هاوعد تطقس &او .مدقتلا نم هيعدي

 ]ب&ا ةافو :ح ًاملسم ناك نم وهو [ لو&ا ىعداف , ةقباسلا ةلأس;ا يف امع ىوعدلا تسكعنا ول  ]199 ةلأسم[
 فرتعي هسفن مNسا رخأت يعدي :ح خ&ا ن& .عفارتلل ةلأسم تسيل هذهف .هرخأت خ&ا ىعداو هيخأ مNسا مدقت
 عيمجل هقاقحتسا مدعب فرتعي , همNسا مدقت يعدي :ح لو&او .هرارقاب ذخؤيف , ثاريملل هقاقحتسا مدعب ًانمض
 يقابلا مسق :نثا نم رثكأ ةثرولا ناك ناف . هتصح يف هيخأ ةصح لباقي امم هنامرحب , هرارقاب ذخؤيف , ثاري;ا

.مام&ا ىلإ هعجرم نوكيف , ًارهاظ كلام نودب لا;ا يقب &او .يقابلا ىلع

 , هدلاو توم لبق مNس&ا ىعداو , دلولا ملسأو ب&ا تامف , ملسم ثراوو رفاك دلو تيملل ناك ول  ]200 ةلأسم[
 قبس ليصفت ىلع .ثري مل تبثي مل ناف , هدلاو توم ىلع همNسا مدقت تابثا دلولا ىلعف .ملس;ا ثراولا هركناو

.]198[ةلأس;ا يف

 هناو كلذ ىلع ةنيبلا ماقأ ناف .تي;ا هثرو; لا;ا نا رخآ ىعداو , صخش دي يف لام ناك اذا  ]201 ةلأسم[
 , ًادوجوم ناك نا هتصح رخ�ل ىطعتو , هتصح هل تعفد رخآ ًاثراو هل نا ملع ناو.هل لا;ا عفد , هل ثراولا

 نكمي & ًامولعم وا &وهجم ناك ءاوس كلا;ا لوهجم ةلماعم تلموع &او , هل تعفد دجو ناف , ًابئاغ ناك نا ظفحتو
 ناف , :ميلا رخ�ل ناك هاعدم ىلع ةنيبلا ةيكل;ا يعدم مقي مل ناو .هيلو وا هليكو ىلإ &و هيلا لا;ا لاصيا

.ثاري;ا يعدم نامرحو هل مكحلا يف ديلا ةدعاق تفك &او . وهف ، فلح

 , ةأر;ا لبق تام دلولا نا ةأر;ا وخأ ىعداو .اهدلوو ةأر;ا تتامو , دحاو دلو ةأرم& ناك اذا  ]202 ةلأسم[
 سدسو ةأر;ا لام فصن يف نوكي امنا جوزلاو خ&ا :ب عازنلاف .دلولا توم لبق تتام ةأر;ا نا اهجوز ىعداو

 عبرلا جوزلل لب , اهتكرت نم ئش اهيخ& سيلف , اهدلو توم لبق ناك اذا ةأر;ا توم ن& : كلذو .دلولا لام
 دلولا توم ناك اذا امأو .هب ثراولا راصحنا عم هيب& هثاريم نوكي , دلولا توم ضرف عمو .دلولل يقابلاو

 جوزلاب ثراولا راصحناو اهتوم ضرف عمو .اهجوز وه يذلا بNل ناثلثلاو اهدلو لام ثلث اهيلا لقتنيف .ًامدقتم
 دقو , اهدلو لام نم اهيلا لقتنا ام فصن خ&ا ىلإ لقتنيف .اهتكرت نم فصنلا خNلو فصنلا جوزلل نوكي ,خ&او

 ةأر;ا لام فصن يف وه امنا عازنلاف .سدسلا دلولا ةكرت نم خ&ا ىلإ لقتن;ا نوكيف ًاثلث هنم اهتصح تناك
 .نيريدقتلا Nك ىلع جوزلل وهف , دلولا لام سادسا ةسمخو ةأر;ا لام نم رخ�ا فصنلا اماو .دلولا لام سدسو

 امهدحأ حجر , هاعدم ىلع ةنيبلا امهنم لك ماقأ ناو .هل مكح هاعدم ىلع ةنيب امهدحا ماقا ناف , ذئدنعو
 لاملل امهنيب فيصنتلاب مكح اعم افلح ناو .فلاحلل لا;ا ىطعا ,رخ�ا لكنو امهدحا فلح ناف , :ميلاب
 عرقا , اهنودب وا امهل ةنيبلا عم , ًاعم Nكن ناو .ًاعم افلح دقو , ةنيب نكي مل اذا لاحلا كلذكو , هيف فلتخ;ا

.ةعرقلا هل تجرخ ن; هلك روكذ;ا لا;ا عفديو , امهنيب

 ىلإ ةبسنلاب اماو .ًارهاظ جئاتنلاو راث&ا بيترت موزلو عازنلا عفر يف رثؤي امنا مكاحلا مكح  ]203 ةلأسم[
 ىلع قحتسي & هنا يعد;ا ملع ول ام : هلاثمو .عقاولاب يفرعلا :قيلا لوصح عم ينعي , Nصأ هل رثا Nف عقاولا

 اذا كلذكو .هكلام ىلإ هدر بجي لب , هيف فرصتلا هل زجي مل , مكاحلا مكحب هذخأ كلذ عمو , ًائيش هيلع ىعد;ا
 & كشلا عم , معن .:ميلاب ما ةنيبلاب هل مكحلا ذخا ناك ءاوس .قح ريغب هيلع ىعد;ا نم لا;ا ذخا ثراولا ملع

 ديري نمم مهريغو :عفارت;ا لمشي ىنع;ا اذهو .فNخلاب ربتع;ا ريغ نظلا دوجو عم كلذكو , رث&ا بيترتب سأب
.كلذ ريغ ىلإ .حاكن وا ةراجا وا عيبب اهعم لماعتلا

رشع يناثلا لصفلا
دلولا يف فNتخ&ا يواعد يف

 كلم وا عطقن;ا وا مئادلا دقعلاب اناك ءاوس :ليلح :ب لصاحلا ءطولا يف نيوب&اب دلولا قحلي  ]204 ةلأسم[
 ناك اذا امهنم ةبتش;اب قحليو , :هبتشم ًاعم اناك اذا ةهبشلا ءطوب وا , كلا;ا لبق نم ليلحتلاب وا :ميلا

.حاكنلا باتك يف قبس امك , هرثكا ةدم ىضم مدعو لمحلا لقا ةدم ىضم طرشب هلك اذه .ًا;اع رخ�ا

 .قوثولا وا نانئمط&ا وا عايشلا وا ةنيبلاب هتابثا نكمي طئارشلا كلت نم ءيش يف كشلا عم  ]205 ةلأسم[
 .عطقن;ا رخ&او مئادلا حاكنلا امهدحأ ىعدا ول امك , دلولا ةيلح ىلع ملاستلا عم عفارتلل ًادروم تناك ول كلذكو

 لو&ا ىلع ناك , مارحلا رخ&او للح;ا ببسلا امهدحا ىعدا ول اماو .ليلحتلا رخ&او كل;ا امهدحأ ىعدا وا
 ىلع بجي هنا امك .انزلا ناونع هب تبثي &و .دلولا قاحلا مدعب مكحيف همدع ىلع رخ�ا فلح &او , ةنيبلا ةماقا



 لو&ا ىلع ناك , مارحلا رخ&او للح;ا ببسلا امهدحا ىعدا ول اماو .ليلحتلا رخ&او كل;ا امهدحأ ىعدا وا
 ىلع بجي هنا امك .انزلا ناونع هب تبثي &و .دلولا قاحلا مدعب مكحيف همدع ىلع رخ�ا فلح &او , ةنيبلا ةماقا

.هريغو ثاري;ا ىلإ دوعي اميف , امهرارقاب :عفارت;ا ذخا مكاحلا

 , رخ&ا ىلع ةهبتشمو امهدح& ةجوز تناك ول امك , بسنلا هب قحلي ًائطو ةأرما نانثا ئطو اذا  ]206 ةلأسم[
 لمح ةد; دلولاب يتأت مث .ًاعقاو هداسف عم هتحص ليختي ًادقع اهيلع امهنم لك دقعب وا , ًاعم امهيلع ةهبتشم وا

 ذئنيحف .ًاضيأ امهل لمحلا ةدم ىصقا نم لقاو ًاعم امهل رهشا ةتس نم رثكا نوكت ناب .:لجرلا Nك بسانت
 :فلتخم وا نيرح ما نيدبع وا نيرفاك مأ :ملسم نائطاولا ناك ءاوس .ةعرقلا هنيعت نمب قحليو امهنيب عرقي

 ما ةملسم ةمأ ما ةرح ةءوطو;ا تناك ءاوسو .نيوخأ وا هنباو ًابأ اناك وا قرلاو ةيرحلاو رفكلاو مNس&ا يف
 ىلع ةداهشلا ،ناكم&ا يف , معن .:ئطولا Nك ققحت عم ،هيلع ةداهشلا ناكما مدعل هنييعتل انه لاجم &و .ةرفاك

.رخ�ل دلولاب مكحيف .هب ةأر;ا نم مسقلا ذخا وا امهدحا ءطو مدع

 :ب ملاستلابو .نونجم وا لفطك رصاق صخشل ةدرفن;ا ىوعدلابو , شارفلاب بسنلا قحلي  ]207 ةلأسم[
.بسنلا ىلع :لماك :صخش

 هيلع ىعدا نا رخ&ا فNحا هلو , ةنيبلا ىعد;ا ىلع ناك , رخ�ا ركناو بسنلا امهدحا ىعدا ول  ]208 ةلأسم[
.هيفن ىلع رخ�ا فلحي مل ناو بسنلا تبثي مل &او .ملعلا

 ةثرولا رئاس رقا ناف , ثاري;ا يف ًاكراشم نوكي ثيحب صخش عم ًابسن ةثرولا ضعب ىعدا ول  ]209 ةلأسم[
 , يقابلا نم هتصح يطعاو هرارقاب يعد;ا ذخا &او .كراش اهماقا ناف , ةنيبلاب يعد;ا بلوط &او . وهف , هب
 �ا :بو هنيب ًاعقاو هملعي اميف رث&ا بيترت هيلعف هباستنا يعد;ا درفلا اماو .ةرفوم نيركنملل صصحلا ىطعتو

.ىلاعت

تاداهشلا باتك
 

لو&ا لصفلا
دهاشلا طئارش يف

 : طورشب &ا ًاعرش ةربتعم ناسنا يأ دض ناسنا يأ نم ةداهشلا نوكت &

 رئاسل ةدجاو تناك اذا لتقلا يف &ا .نيزيمم مهنوك لاح ولو نايبصلا ةداهش لبقت Nف .غولبلا : لو&ا طرشلا
.لاكشا حرجلا يف مهتداهش لوبق يفو .مهمNك لواب ذخؤيو .طئارشلا

 وا ةمئاد هتقافا تناك ءاوس , هتقافا لاح لبقتو هنونج لاح نونج;ا ةداهشب ةربع Nف .لقعلا : يناثلا طرشلا
.هتنطف لامك نم مكاحلا دكأتي مل ام , لاكشا وهسلا ريثكو نايسنلا ريثكو هلب&ا يفو .ةيرود

 ةحصلا ىلو&او لاكشا هلثم ىلع اهلوبق يفو نمؤ;ا ىلع نمؤ;ا ريغ ةداهش لبقت Nف . نامي&ا : ثلاثلا طرشلا
 عورفلا يف ًافلاخم ناك ناو نمؤ;ا ةداهش لبقتو .رخ�ا فرطلا دنع ةيضام اهنا ثيح نم , راصحن&ا عم

.هتلادعب لخي امم ناك اذا ةصاخو , لاكشا لوص&ا ضعب يف هتفلاخم عم نكلو .ًاديلقت وا ًاداهتجا

 ىلع ملس;ا ةداهش لبقتو .هبهذم ناك امهم , ملس;ا ىلع ملس;ا ريغ ةداهش لبقت Nف .مNس&ا : عبارلا طرشلا
 ةداهش لبقت , معن .هتحصب ًارقم هيلع دوهش;ا نكي مل ام ،لاكشا انه ملس;ا دهاشلا مومع يفو .ملس;ا ريغ

 امك .ةبرغ يف يصو;ا نوك طرتشي &و .:ملس;ا نم ن&داع نادهاش نكي مل اذا ةيصولا يف ملس;ا ىلع يمذلا
 ناك ناو ،انه كلذ رهاظلا ،ًايمذ نكي مل ولو يباتك لك لمشي لهو .يباتكلا ريغ ىلإ يمذلا ىنعم معي &

. ][طوح&ا ىلع ينارصنلاو يدوهيلا صوصخ انه يباتكلا نم دار;او .هفNخب ][طايتح&ا

 .ديلقتلاو داهتج&ا باتك يف ةلادعلل قبس يذلا ىنع;اب .لداعلا ريغ ةداهش لبقت Nف .ةلادعلا : سماخلا طرشلا



 .ديلقتلاو داهتج&ا باتك يف ةلادعلل قبس يذلا ىنع;اب .لداعلا ريغ ةداهش لبقت Nف .ةلادعلا : سماخلا طرشلا
.ةلادعلا رفوت عم , ةئيندلا ةهورك;ا عئانصلا يوذ ةداهش لوبقب سأب &و

 .كرتش;ا لا;ا يف كيرشلا ةداهش لبقت Nف .هب دهشي اميف بيصن هل نمم دهاشلا نوكي & نا : سداسلا طرشلا
 اميف يصولا ةداهش &و .نوذأ;ا هدبعل ديسلا ةداهش &و .لامب هيلع روجحملل دهش اذا نيدلا بحاص ةداهش &و

 , هسفن نع ررض عفد ديري نم ةداهش &و .هسفن قNطلا يف قNطلا ةغيص يرجم ةداهش &و .هب يصو وه
 لكو;ا ىلع يعد;ا دوهش حرجب يصولا وا ليكولا ةداهش &و , ةيانجلا دوهش حرجب ةلئاعلا دارفا دحأ ةداهشك
 لبق تامف هناثري ن; نادهاش دهش اذا اماو .ةعفشلا قح هيف يذلا صقشلا عيبل كيرشلا ةداهش &و .يصو;ا وا

.لوبقلا برق&او , لكشم هنكلو .امهتداهشب دادتع&ا مدع روهش;اف .مكاحلا مكح

 يتأت دراوم يف &ا ةقباسلا طئارشلا عامتجا عم ىتح ،ءاسنلا ةداهش لبقت Nف . ةروكذلا : عباسلا طرشلا
.هتفرعمب ءاسنلا صتخي امو , ةيلا;ا روم&ا ضعب اهنم , اهيلا ةراش&ا

 تبثي مل نم ةداهشب سأب & .قوثولا اهنم لصح اذا &ا انز دلو ةداهش لبقت Nف .دلو;ا ةراهط : نماثلا طرشلا
.نسل&ا ضعب هتلان ناو انز دلو هنوك

 تلبق تام مث دهش ولف .ةايحلا طرتشي & امك .داهتج&ا نع Nضف دهاشلا يف هقفتلا طرتشي &  ]210 ةلأسم[
 لاق ولف , ءاد&ا دمعت طرتشي & امك , هب ةداهشلا تنكمأ ةفدص لمحت ولف , لمحتلا دمعت طرتشي & امك .هتداهش

 سلجم يف روضحلا &و مكاحلا عم ةهجاو;ا طرتشي & امك .هيلع ليوعتلا نكما ةعفار;ا ددصب ًاعفان ًارما
.ءاضقلا

 ةوادعلا اماو , رفاكلا ىلع ملس;ا ةداهش لبقتف , ةداهشلا لوبق نع ةينيدلا ةوادعلا عنمت &  ]211 ةلأسم[
: نيدروم يف &ا اهعامس رهاظلاف ةيويندلا

 .ةوادعلل ةجيتن هب دتعم لكشب بذكلا لامتحا وهو ،ةمهتلا دروم : لو&ا 

.اهدروم يف ةداهشلا لبقت Nف .ةيئاضق ةيضق يف عفارتلا يف مصاختلا وهو , ةموصخلا دروم : يناثلا

 ةداهشو , هيلعو هدلول ب&ا ةداهش عمستف .ةداهشلا لوبق نع بسنلا ةهج نم ةبارقلا عنمت &  ]212 ةلأسم[
.هيلعو هيخ& خ&ا ةداهشو .هيلعو هدلاول دلولا

 زوجت اميف ةطونم يهف , هيلع وا اهجوزل ةجوزلا ةداهش اماو .اهيلعو هتجوزل جوزلا ةداهش لبقت  ]213 ةلأسم[
.ءاسنلا ةداهش هيف

.ةبحصلاو ةقادصلا امهنيب تدكأت ناو , هقيدصل قيدصلا ةداهش لبقت  ]214 ةلأسم[

 .هل ةداع وا ةفرح كلذ ذختاو سانلا نم لاؤسلا رثكي يذلا وهو , فكلاب لئاسلا ةداهش عمست &  ]215 ةلأسم[
 & امك .ةداع هذختا وا هنم كلذ رثك ناو , لاق;ا ناسل نود لاحلا ناسلب بلطي يذلا ]عقوت;ا [ كلذ لمشي &و

.اهوحنو ةرورضلا دنع ًانايحا لأسي نم لمشي

 وا �ا قوقح يف ناك ءاوس , طئارشلا رئاس عامتجا عم , اهعامس نع ةداهشلاب عربتلا عنمي &  ]216 ةلأسم[
.سانلا قوقح يف

 اذا اماو .تلبق ،عنا;ا لاوز دعب اهوماقاو ةداهشلا , ريغصلا وا قسافلا وا رفاكلا لمحت اذا  ]217ةلأسم[
 نايبصلا ةداهشك , مهنع ًاعفترم لوبقلا عنام ناك وا .هلاوز دعب اهوداعأ اذا &ا ،تدر ،عنا;ا لاوز لبق اهوماقأ

.قبس امم هوحنو , هلثم ىلع رفاكلا ةداهشو لتقلا يف

 لبق امأو . هبحاصل هتقرافم دعب ريج&ا كلذكو .هيلا ليم هل ناك ناو , هّفيض; فيضلا ةداهش لبقت  ]218 ةلأسم[
 يبنجأ رما لوح ناك اذا اماو .هلمعب قلعتي ام قلطم لب , هيلا ًاعفن هب رجي اميف لوبقلا مدع طوح&اف ،هتقرافم

.طئارشلا رئاس عامتجا عم لوبق نم عنام Nف , هنع

 عم ،هريغ ىلع هتداهشو ،هريغلو ه&و; كولم;ا ةداهش لبقتف .ةيرحلا دهاشلا يف طرتشت &  ]219 ةلأسم[
.لوبقلا رهظ&ا ناك ناو .لاكشا اهلوبق يفف , ه&وم ىلع هتداهش اماو .طئارشلا عامتجا



 عم ،هريغ ىلع هتداهشو ،هريغلو ه&و; كولم;ا ةداهش لبقتف .ةيرحلا دهاشلا يف طرتشت &  ]219 ةلأسم[
.لوبقلا رهظ&ا ناك ناو .لاكشا اهلوبق يفف , ه&وم ىلع هتداهش اماو .طئارشلا عامتجا

 نانثا عمس ول اذكو .هيلع وا هل دوهش;ا هعدتسي مل ناو ،ًادهاش راص ،Nثم رارق&ا عمس اذا  ]220 ةلأسم[
.انيلع دهشت & : هيلع دوهش;ا هل لاق ول ىتح ًادهاش حبصي هناف .ةيانج وا ًابصغ دهاش وا عيبلاك ًادقع ناعقوي

 ناو , ىضم مكحلا دعب ًاددجتم ناك ناف . لوبقلا عنمي ام دوهشلا يف :بت مث مكاحلا مكح اذا  ]221 ةلأسم[
.مكحلا ضقن , مكاحلا نع ىفخي لكشب ةماق&ا لبق Nصاح ناك

يناثلا لصفلا
ًادهاش هب ريصي اميف

 ةرهاظلا ساوحلا ىلإ ًادنتسم ملعلا نوكي نأ بجي لهو .:قيلاو يعطقلا ملعلا كلذ يف طباضلاو  ]222 ةلأسم[
 نم ولو ةداهشلا تزاج ، اهنم ءيشب ملعلا لصح ىتم هنا ىنعمب & ما , كلذ هيف نكمي اميف رصبلاو عمسلاك

 ريغ روم&ا نم ملعلا لصح اذا اميف ةداهشلا زاوج لكشي ، معن . يناثلا هبش&ا .ناهجو ،سحلا لامعتسا نود
 ًاقلطم ملعلا ناك ناو , ةيسيلوبلا بNكلا كلذكو ينطابلا فشكلاو لمرلاو رفجلاك ،ةيئNقعلا ريغ وا ةفراعت;ا

.ملاعلل ةجح

 , ةنيعم رومأب رصحنت & يهو , امهنومضمب ةداهشلا تزاج ملعلا ادافا نا ةضافتس&او ةرهشلا ]223 ةلأسم[
.اهريغو ةي&ولاو ء&ولاو بسنلاو ةيجوزلاو ةيكل;اك , اهريغو تايسحلا يف زوجت لب

 ةداهشلا ءادا لكشا , امهريغ وا ةرهشلا وا ساوحلا نم يقدلا نود يفرعلا ملعلا لصح اذا  ]224 ةلأسم[
.ضيفتسم وا روهشم رما اذه نا : لوقي ناب ببسلاب ةداهشلا زوجت , معن .نومض;ا وهو ببس;اب

 لوص&او تارام&ا نم اهوحنو , باحصتس&ا وا ةنيبلا وا ديلا ىضتقمب ةداهشلا زوجت له  ]225 ةلأسم[
 نئارق مامضنا عم &ا زاوجلا مدع ههجوا , لاكشا ؟ هيلع تلد يذلا نومض;ا وهو ببس;ا نايب ىنعمب .ةيعرشلا
 هنوكب حيرصتلا عم ببس;اب وا .اهوحنو ةنيبلا وا ديلا وهو , ببسلاب ةداهشلا زوجت , معن .:قيلا بجوت ةيعطق

.اهوحنو ةيرهاظلا ةيكل;اك ببسلا كلذل ةجيتن

 دهاش ولف .امهنم لبقتو .ملعلا امهل لصح اذا , اهؤاداو ةداهشلا لمحت مص&او ىمعNل زوجي  ]226 ةلأسم[
 .:لدع :مجرتم ىلإ هتاراشا تجاتحا &او , وهف ،ًاقطان ناك نا هنا ريغ .اهيف هتداهش تزاج لاعف&ا مص&ا

 ناف .اهؤاداو ةداهشلا لمحت سرخNل حصي اذكو .هتداهش تزاج ًانيقي توصلا بحاص فرعو ىمع&ا عمس ولو
 مكحيو , Nصأ هتداهش نوكتو .:لدع :مجرتم ىلع - انلق امك - دامتع&ا همزل &او , وهف , هتاراشا مكاحلا فرع

.طئارشلا رئاس عامتجا عم هتداهشب

 يف ريوزتلا لمتحا اهيف هطخ دوجو درجمب اهبحاص هركذتي & , ةقرو نومضمب ةداهشلا زوجت &  ]227 ةلأسم[
 اما . اهنومضمب ةداهشلا زوجت هنأف ريوزتلا لامتحا مدع عم اماو .ةقرولا يف ريوزتلا لمتحا وا , طخلا

 Nف , عقاولل اهتقباطم نع رظنلا ضغب , ناونعلا اذهب ةقرولا يف دوجوم وه ام ركذ ىنعمب , ببسلاب ةداهشلا
 ةداهشلا ىلع اهنم لد ام & , حاكنلاو فقولاك ةيلص&ا ةلماع;ا ىلع اهنم لد ام انه ةقرولاب دار;او .هيف لاكشا

.ةيلصأ ةداهش & , ةداهشلا ىلع ةداهشلا نم نوكت اهب ةداهشلا ناف , رابخ&ا وا

 هب ةداهشلا زوجتو , دلبلا يف راهتش&ا اهيف يفكيو .ةداع ملعلل ةديف;ا ةضافتس&اب بسنلا تبثي  ]228 ةلأسم[
 تزاج , دهاشلل اهنم ملعلا لصح ناف , اهريغو كل;او قNطلاو حاكنلاو فقولاك بسنلا ريغ اماو .اهيلا ًادنتسم

       .اهسفن ةضافتس&ا وهو ذئدنع ببسلاب ةداهشلا زوجت , معن .زجت مل &او , اهنومضمب هتداهش

ثلاثلا لصفلا
قوقحلا ماسقا يف

ةداهشلل ةقلعتم اهتفصب

 , رمخلا برشو ةقرسلاو انزلاب �ا قوقحل اولثمو .:يمد&ا قوقحو �ا قوقح : :مسق ىلإ قوقحلا ءاهقفلا مسق



 , رمخلا برشو ةقرسلاو انزلاب �ا قوقحل اولثمو .:يمد&ا قوقحو �ا قوقح : :مسق ىلإ قوقحلا ءاهقفلا مسق
 :ب لخادتلا ناكم& لامج&ا نم وحن ميسقتلا اذه يفو .ةله&ا ةيؤرو ةيصولاو حاكنلاب سانلا قوقحل اولثمو

 .بجاولا ءازأب هلامعتسا روهش;ا ن& , ًاضيأ لامج&ا نم اوحن انه قحلا موهفم لامعتسا يف نا امك , :مسقلا
.فيعض وهو , قحلل رخآ ًاحNطصا نوكي نا &ا .انه ةروكذ;ا ةلثم&ا نم ريثك يف كلذ دجوي & هنا عم

 ىنعمب , سانلا نود �ا وه فرطلا نوكي دقف .قحلا يذ فرطلا ةظحNم يف نمكي ةلضع;ا هذه لح نا رهاظلاو
 ةيويندلا :تبوقعلا كلذب لعافلا قحتسيف , دابعلا عيمج ىلع ضورف;ا هتعاط قحل ًانايصع لعفلا يف نوكي نا
 ةميهبلا يطوو رمخلا برش يف حضاو اذهو .هنم ىذ&ا لمحت دق سانلا نم فرط هل دجوي & هنا عم ,ةيورخ&او

.دادتر&او

 ىلع لواطتلا ىلعو يهل�ا ةعاطلا قح نايصع ىلع يوتحي لعفلا ن& , ًاعم سانلاو �ا وه فرطلا نوكي دقو
 عم هوحنو انزلا يف فرطلل ةيذا سيل هنا : لاقي &و .ةقرسلاو قاحسلاو انزلا يف حضاو اذهو .مهئاذياو سانلا

.ةيعقاولا ةيلوؤس;ا لوصح يف :كمتلاو اضرلل لخد & هنا : لاقي هناف , :كمتلا

 ةعفشلاو مسقلاو حاكنلاك ، ىلاعت هلبق نم &وعجم مكحلا لصا ناك ناو , ًاضحم سانلا وه فرطلا نوكي دقو
.حضاو وه امك قحلل ًافرط هلعجي & هلبق نم &وعجم مكحلا نوكو . تNماع;ا رئاسو ةيكل;او

 رابتعاب وا مه&ا فرطلا هرابتعاب اما .لجو زع �ا قوقح , قوقحلا نم يناثلا مسقلا اوربتعا ءاهقفلا نا ريغ
.حNطص&ا يف ةحاشم Nف لاح يأ ىلعو .ةشقانملل لباق امهNكو لمعلاب ًايضار رخ�ا فرطلا

 قوقحلا بترت رابتعابف .بجاولا لباقي امب هصاصتخا مدعو , تNماع;ا رئاسل قحلا ىنعم عيسوت نع اماو
.ًازاجم &ا مزN;اب مزNلا نع وا ببسلاب ببس;ا نع ريبعتلا ناكما يف يفكي & اذه نا &ا .مزNلاب اهيلع

 ىرنل , قوقحلل ةيليصفتلا نيوانعلا ىلإ رظنلا مزNلا لب , ًايهقف هل رثأ & انه حNطص&ا اذهف , لاح يأ ىلعو
.اهيف ًاعرش ةلوبق;ا ةداهشلا ةيفيكو ةيمك

 لاجر ةثNث ةداهشب ةصاخ انزلا تبثيو ،لاجر ةعبرأ ةداهشب قاحسلاو طاوللاو انزلا تبثي  ]229 ةلأسم[
 تبثي لب , مجرلا تبثي & ءاسنلا مامضنا عم هنا &ا .ءاسن عبراو :لجر ةداهشب تبثي كلذكو .ًاضيأ :تأرماو
 , دحلل ةبجو;ا تايانجلا نم اهريغ فNخب اذهو .:لدع :لجر ةداهشب كلذ نم ءيش تبثي &و .بسحف دلجلا اهب

 اهنم ءيش تبثي &و .:لدع :لجر نيدهاشب تبثت اهناف .اهريغو لتقلاو دادتر&او رمخلا برشو ةقرسلاك
.تادرفنم ءاسنلا ةداهشب &و .:ميو دهاشب &و , :تأرمأو لدع ةداهشب

 كلذ لكاشامو .ةلاكولاو ةله&ا ةيؤرو بسنلاو ةيصولاو دودحلاو ةأراب;او علخلاو قNطلا تبثي &  ]230 ةلأسم[
 لصحت نا &ا تادرفنم &و تامضنم & ءاسنلا ةداهشب تبثي &و .:لدع نيدهاشب &ا , يتأي ام ريغ يف

.:ميو دهاشب كلذ لك تبثي & امك .نهتداهش نم يلعفلا نانئمط&ا وا نهنم ةضافتس&ا

 كلذكو .:لدع :لجر ةداهشب تبثت امك , :تأرمأو لجر ةداهشب , ةيدلاو حاكنلاو نويدلا تبثت  ]231 ةلأسم[
 ،اهب فقولاو قتعلا توبث اماو .روصن;ا روهش;ا ىلع , نهرلاو تاضواع;او لاوم&او هيلا ةيصولاو بصغلا

.لاكشا لحمف

 لحمف ،اهب قوقحلا نم اهريغ توبث امأو .:ميو دهاشب نايع&او نويدلا نم لاوم&ا تبثت  ]232 ةلأسم[
 لاوم&ا قلطم توبث رهاظلاو .:ميو :تأرما ةداهشب نويدلا تبثت كلذكو .برقأ توبثلا ناك ناو , لاكشا

.هفNخ ][طوح&ا ناك ناو , كلذب

 , هيلا رظنلا لاجرلل زوجي & ام لكو , ةنطابلا ءاسنلا بويعو عاضرلاو ةبويثلاو ةرذعلا تبثت  ]233 ةلأسم[
 .تادرفنم ءاسن عبرا ةداهشب

 ضئاح اهناو تضقنا دق اهتدع ناو ةيلخ اهنا ، :مي &و دهاش نودب اهاوعد يف ةأر;ا قدصت  ]234 ةلأسم[
 يف وا ضيحلا يف اهنا تعدا ول امك , كلذ سكع اماو .كلذ وحنو .هيف عقاوم ريغ رهط يف اهنا وا , رهاط وا
 ولف .ءاسنلا :ب ةيراجلا ةداعلل ةفلاخم نكت مل اذا اهاوعدب ذخؤي امناو .اهرارقاب ذخؤتف رارقا يهف , ةدعلا

 اذا نكلو .ةرم رهشأ ثNث يف وا تارم ثNث دحاو رهش يف تضاح اهنا تعدا اذا امك , قدصت مل اذكه تناك



 ولف .ءاسنلا :ب ةيراجلا ةداعلل ةفلاخم نكت مل اذا اهاوعدب ذخؤي امناو .اهرارقاب ذخؤتف رارقا يهف , ةدعلا
 اذا نكلو .ةرم رهشأ ثNث يف وا تارم ثNث دحاو رهش يف تضاح اهنا تعدا اذا امك , قدصت مل اذكه تناك

.تلبق , كلذ اهل لصح وا , كلذك اهتداع ناب اهتناطب نم ءاسنلا تدهش

 ثNثلاب هعابرأ ةثNثو :تنث&اب هفصنو .هل ىصوملل هب ىصو;ا عبر ةدحاولا ةأر;ا ةداهشب تبثي  ]235 ةلأسم[
.عبر&اب هعيمجو

 كلذ تبثي لب .كلذ دعب ًاتيم دهوش ناو , هلNهتساب ةلباقلا ةداهشب دلولل ثاري;ا عبر تبثي  ]236 ةلأسم[
 هعيمجو ثNثلاب هعابرا ةثNثو :تنثا ةداهشب هل ثاري;ا فصن تبثي امك .ةلباق نكت مل ناو ةأرما يأ ةداهشب

.عبر&اب

 اهعابرا ةثNثو :تأرما ةداهشب اهفصنو , لتقلا يف ةدحاولا ةأر;ا ةداهشب ةيدلا عبر توبث يف  ]237 ةلأسم[
.قبس ام ريغ ءاسنلا ةداهشب تبثي &و .برقا ،توبثلا ناك ناو .لاكشا , ثNث ةداهشب

 ،معن . راهظلاو هماسقأب قNطلا يف &ا ،تاعاقي&او دوقعلا نم ءيش يف داهش&ا ربتعي &  ]238 ةلأسم[
.تNماع;ا نم اهوحنو نيدلاو عيبلا يف بحتسي هنا روهش;او .حاكنلا يف داهش&ا بحتسي

 .همدع عم ريبك ررض لوصح وا ءادNل يعرشلا مكاحلا بلط عم , اهلمحت دعب ةداهشلا ءادا بجي  ]239 ةلأسم[
.دهاشلا ىلع هب دتعم ررض هيف نكي مل اذا , اذه

 نا دهاشلا ملع ناو .هتداهش متكي نا دهاشلل سيلو , ينيع بجاو ةداهشلا ءادا نا رهاظلا  ]240 ةلأسم[
.بوجولا طقس يعرش قيرطب قحلا تبث اذا , معن .رخآ قيرطب هاعدم تابثا ىلإ لصوتي نا هنكمي هل دوهش;ا

 لهو . ءاد&ا بجي Nف لمحت دق نكي مل ناف .اهل لمحتلا قبس ىلع ةداهشلا ءادا بوجو صتخي  ]241 ةلأسم[
 ناك نإو لاكشإ هيف ؟ ببسلا لمحت نكي مل ناو ببسملل Nًمحتم هتفصب ، ملاعلا قلطم ءاد&ا بوجو لمشي

.ملظلا عفدل ةداهشلا بجو ، رخ�ل ًا;اظ ىوعدلا يفرط دحا ناك اذإ ، معن .][طوحأ

 وه ][طوح&او , فNخ هيلع هبوجو يفف , لمحتلا ةيلها هل نم ةداهشلا لمحت ىلإ يعد اذا  ]242 ةلأسم[ 
 .مرحي دق لب , بجي Nف بلط نودب لمحتلا اماو .يفكي نم دوجو مدعو ررضلا مدع عم بوجولا

عبارلا لصفلا
ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف

 قNطلاك اهريغ وا , صاصقلاك تناك ةبوقع , سانلا قوقح يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبقت  ]243 ةلأسم[
 ءاوس دودحلا يف لبقت &و .تNماع;ا رئاسو بصغلاو ضرقلاو نيدلاك لاوم&ا يف اذكو , قتعلاو بسنلاو

 , ][ طوح&ا ىلع تاريزعتلا اذكو .فذقلاو طاوللاو انزلاك هكرتشم ما دادتر&او رمخلا برشك ًاضحم � تناكأ
.يلعفلا نانئمط&ا لصحي مل ام

 , لاكشا ًادعاصف ]ةثلاثلا ةداهشلاب ىمست يتلا يهو [ ةيعرفلا ةداهشلا ىلع ةداهشلا لوبق يف  ]244 ةلأسم[

.هفNخب ][ طايتح&ا ناك ناو لوبقلا رهظ&او

 لا;ا ذخأك , لبقتف راث&ا رئاس يف اماو .دحلا ءارجا رابتعاب , دودحلا يف ةداهشلا لبقت & امنا  ]245 ةلأسم[
.دحلا ريغ هب دوهش;ا عقاولا ىلع بترتي ام رئاس اذكو .هتنبو هتخاو ءوطو;ا ماب ةمرحلا رشنو .قراسلا نم

 تاهجلاو دجاس;ا فاقواو سمخلاو ةاكزلاك , دحلا ريغ �ا قوقح رئاس يف عرفلا ةداهش لبقت  ]246 ةلأسم[
 .ًاضيأ ةله&او لب , ةماعلا

 راث&ا رئاس تتبث ناو .دحلا تبثي مل .انزلا يف ةعبرا لودع ةداهش ىلع ن&داع نNجر دهش ول  ]247 ةلأسم[
.قبس امك

 .:تأرماو لجر ةداهشب &و , دحاو لجر ةداهشب تبثت  &و , :لدع :لجر ةداهشب ةداهشلا تبثت  ]248 ةلأسم[
 ًاضيا دهشو , رمأ ىلع دحاو لجر دهش ولو .تتبث :تأرما ةداهش ىلع وا لجر ةداهش ىلع ن&دع دهش ولو

 .ةداهشلا تمت ،رخ�ا لجرلا كلذ ةداهش ىلع هعم رخآ لجر دهشو ،رم&ا كلذ ىلع رخآ لجر ةداهش ىلع



 ًاضيا دهشو , رمأ ىلع دحاو لجر دهش ولو .تتبث :تأرما ةداهش ىلع وا لجر ةداهش ىلع ن&دع دهش ولو
 .ةداهشلا تمت ،رخ�ا لجرلا كلذ ةداهش ىلع هعم رخآ لجر دهشو ،رم&ا كلذ ىلع رخآ لجر ةداهش ىلع

 ضر; لص&ا ةداهش رذعت دنع &إ ،روهش;ا ىلع ]ةداهشلا ىلع ةداهشلا[ عرفلا ةداهش لبقت &  ]249 ةلأسم[
 .ةقش;او رذعتلا عاونا فخاب ديقي نا يغبني هنا &ا .طايتح&ا ىلإ برقا وهو .اهريغ وأ ةبيغ وأ

 .لص&ا راكنا ىلإ تفتلي مل مكاحلا مكح دعب ناك ناف ،هتداهش لص&ا ركناف ،عرفلا دهش اذإ  ]250 ةلأسم[
 هيلإ تافتل&ا مدع يفف ،لدعا عرفلا دهاش ناك اذإ ،معن .عرفلا ةداهش ىلإ تفتلي مل ،هلبق ناك اذإ اماو

 .لاكشا Nف هب يلعفلا نانئمط&ا لوصح عم امأ ،لاكشا

 لاحلا فقو ،هلبق ناك ناو ،مكحلا يف حدقي مل ، لص&ا دهاش رضح مث ،عرفلا دهاش دهش ول  ]251 ةلأسم[
 .لص&ا رذعت مدع عم هلوبق زاوج ىلع

 .ةلادعلاو نامي&ا لاح عرفلا لمحتل مكحلاب رضي مل ،رفكلا وأ قسفلا ىلإ لص&ا لاح تريغت ول  ]252 ةلأسم[
 .ةحصلا يف لاكشا Nف ،مكحلا رودص دعب ريغتلا لصح ول اما

 ةنطابلا بويعلاك ،تادرفنم ءاسنلا ةداهش لبقي اميف ،ةداهشلا ىلع ءاسنلا ةداهش لبقت له  ]253 ةلأسم[
 .عن;ا امهاوقأ ،ناهجو ،ةدعلاو ضيحلا نم ولخلاك ،دهاش نودب ةأر;ا نم لبقي اميف اذكو ،ةيصولاو لNهتس&او

 لبقتو .دحلا اهب تبثيو ،نيدهاش ةداهشب هرارقا تبث ،ةميهبلا ءطوب وأ ىنزلا وأ طاوللاب رقا ول  ]254 ةلأسم[
 يف ريزعتلا تبثي & كلذكو .حاكنلا ةمرح راشتنا تبثي نكلو .دح اهب تبثي &و ،ةداهشلا ىلع ةداهشلا كل ذ يف

 .رخآ دلب ىلإ اهعيب بوجو تبثي لوكأ;ا ريغ يفو ،ةلوكأ;ا يف لك&ا ميرحت تبثي نكلو .ةميهبلا يطو

سماخلا لصفلا
دحاو ىنعم ىلع نيدهاشلا دراوت يف

 .ةداهشلا تحص اقفتا ناف ،دحاو ءيش ىلع امهدراوت نيدهاشلا ةداهش لوبق يف طرتشي  ]255 ةلأسم[
 : رخ�او .عاب : امهدحا لاق وأ .قرس هنأب رخ�او بصغ هنأب امهدحا دهش ناف .ظفللا & ىنع;ا قافتا نازي;او

 .امهتداهش تلبق ،ضوعب هكلم هنا

 تبثي مل ،عيبلاب هرارقاب رخ�او عيبلاب امهدحأ دهش ناف ،ةداهشلا لبقت مل ىنع;ا يف افلتخا ول  ]256 ةلأسم[
 ن& .دحاو ىنعم ىلع ادرت مل ،ديز كلم اذه : رخ�ا لاقو ديز نم هبصغ هنأب امهدحأ دهش ول اذكو ،عيبلا

 .هريغو ليكولا نم بصغلاك ،كل;ا نم معأ بصغلا

 ةلأس;ا نم لو�ا لاث;ا يف تبثي ،Nثمف ، امهلاوقا نم كرتش;ا ردقلا توبث كلذ لثم يف دعبي &  ]257 ةلأسم[
 تحت اهعضوو :علا ىلع ديز ةرطيس زاوج تبثي يناثلا لاث;ا يفو ،ًارهاظ يرتشملل ًاكلم :علا نوك ةقباسلا

 .بصاغلا نم ًافرع نوكي & بصغلا ن& .هدي

 .ناتداهشلا تطقس ابذاكتف ادهش ول  ]258 ةلأسم[

 حيحصلا ؟ليق امك ،اهيلإ يعد;ا :مي مضب اهادحا حصت لهف ،بذاكتلاب ناتداهشلا تطقس ول  ]259 ةلأسم[
 .نادهاشلا هيف بجي ام معي &و ،:ميلاو دهاشلا هيف يفكي امب صاخ هنا

 يف هعاب هنا امهدحأ لاقف ،هنامز يف افلتخاو رما ىلع اقفتا اذإ ام : فNتخ&ا دراوم ةلمج نم  ]260 ةلأسم[
 قلعت;ا يف افلتخا اذإ ،هوحنو .عيبلا لصا تبثي هانلق ام ىلعو .رخآ رهش يف هعاب هنا رخ�ا لاقو ،اذك رهش

 صخش ادصق ناف : هانلق ام ىلعو .ًامهرد قرس هنا : رخ�ا لاقو ،ًارانيد قرس هنا : امهدحأ لاق اذا امك
 كرتش;ا ردقلا ناك اذإ دحلا تبثي لهو .مهردلا ةقرس تتبث ،ةيلا;ا دصق ناو .بذاكتلا وهف مهردلاو رانيدلا

.لاكشا نم ولخي & ناك ناو ،كلذ ةدعاقلا ىضتقم .هيف ًايفاك

 هتميق نا :رخ&ا لاقو , مهرد هتميق نا :امهدحأ لاق نكلو , هنيعب ًابوث قرس هنا ادهش اذا  ]261 ةلأسم[
 قراسلا ىلع بجاولاو .عطق ، عطقلل ةيفاك لق&ا ةميقلا تناك ناف .ًاعم امهتداهشب تبثت ةقرسلا ناف .نامهرد

.:مهرد ركن;ا مرغ نامهرد هتميق نا ىلع يعد;ا فلح اذا , معن .:مهردلا نود مهرد در :علا فلت دنع

 ناف .:ضراعت;ا نيدهاشلا Nك عم يعد;ا فلحف , :ميلاو دهاشلاب تبثي امم درو;ا ناك ول  ]262 ةلأسم[



 ناف .:ضراعت;ا نيدهاشلا Nك عم يعد;ا فلحف , :ميلاو دهاشلاب تبثي امم درو;ا ناك ول  ]262 ةلأسم[
 زرحي مل ناو , امهنم يأب يعدملل مكحلا زجي مل , ةدحاو ةثداح نع امهبارعا جراخلا نم وا امهنم مكاحلا زرحأ

.ًاعم امهب هل مكحلا زاج , كلذ

 موي حابص بوثلا اذه قرس هنأب امهادحا تدهش ول امك , ًاضيأ اطقس ناتنيبلا تضراعت ول  ]263 ةلأسم[
 ذئدنع تبثي &و دادغب يف ةعمجلا موي  حابص هنيعب بوثلا اذه قرس هنأب ىرخ&ا تدهشو , فجنلا يف ةعمجلا

.:ميلا قاحلا اهححصي &و .مرغ &و دح

 , رانيدلا تبث .نيرانيدب هعاب هنا رخ&ا دهشو .رانيدب بوثلا اذه عاب هنا نيدهاشلا دحأ دهش ول  ]264 ةلأسم[
 , رانيدلا تبثي هناف .ىرخأ ةنيب نيرانيدلابو ةنيب رانيدلاب تدهش ول ام فNخب .:ميلا عم رخ&ا تابثا يعدمللو

.ىوق&ا ][طوح&ا ىلع ةدايزلا ىلع لوصحلل :ميلا مض حصي &و

 نكمأو , فل&اب رارق&ا تبث .دحاو نامز يف :فلأب رارق&اب رخ&او فلأب رارق&اب ةدحاو دهش ول  ]265 ةلأسم[
.نامزلا ةدحو نم ءيشان لاكشأ هيفو .:فل&اب رارق&ا توبثل :ميلا

 &و , رخ&ا ةداهش تطقسو , ةنيب امهتفصب هب مكح , رخا دهاش نيدهاشلا دحا ىلإ مضنا ول  ]266 ةلأسم[
.هيلا :ميلا مضل لاجم

 امهن& , امهتداهشب مكحي مل , كلذك لتقلاب وا , ةيشع رخ&او , ةودغ فذقلاب امهدحأ دهش ول  ]267 ةلأسم[
 , اهريغب رخ&او , ةيبرعلاب هرارقاب امهدحا دهش ول امأ .ةنيب امهنم يأ ىلع سيلو .:لعف ىلع ةداهشلا ةلزنمب

.كرتشم ىنعمب ةداهشو دحاو نومضمب رارقا هن& , لبق

سداسلا لصفلا
ءيراوطلا يف

 مث نادهاش دهش ول كلذكو , امهتداهشب مكح اتام مث , مكاحلا دنع ن&داع نادهاش دهش اذا  ]268 ةلأسم[
.ايكز مث اتام مث ادهش ول اذكو .ةداهشلا :ح نم ايكز

 قوقح يف امهتداهشب مكحلا زاوج مدع روهش;اف , مكحلا لبق امهدحأ قسف وا اقسف مث ادهش ول  ]269 ةلأسم[
 وا انج ول كلذكو .ةداهشلا لاح ةلادعلا وه امنا ربتع;ا ن& , ًاقلطم امهتداهشب مكحلا زاوج وه رهاظلاو .�ا
 ول هوحنو .ةحصلاب ىلوا وهف هب مكحلا دعب اهنم يأ لصح اذاو .امهدح& كلذ لصح وا ايسن وا امهيلع يمغأ

.امهيلع ضراوعلا هذه لوصح دعب ايكز مث ادهش

ةداهشلا نع عوجرلا يف عورف
 ولو .مكحي مل ،مكحلا لبق اهيف امهأطخ ازرباو , يلام قح يف امهتداهش نع نادهاشلا عجر ول  ]270 ةلأسم[

 يفف ،ءافيتس&ا لبقو مكحلا دعب اعجر ول اماو .هب ادهش ام انمضو , ضقني مل ،ءافيتس&او مكحلا دعب اعجر

. ][طايتح&ا هعم كرتي & هجو هموزل

 . مكحي مل ،مكحلا لبق ناك ناف , أطخ دودحلا يف ةداهشلا نع امهدحأ وا نادهاشلا عجر اذا  ]271 ةلأسم[

 ناك نا انمض ءافيتس&ا دعب عوجرلا ناك نا اماو . ][ طوح&ا ىلع فوتسي مل ،ءافيتس&ا لبقو هدعب ناك ناو
.فصنلا نمض امهدحأ ناك ناو .امهيلك عجارلا

 يف لاكشا & .& ما لبقت لهف .مكاحلا مكح لبق اهنع عوجرلا دعب امهتداش نادهاشلا داعا ول  ]272 ةلأسم[
 ً&وقعم ًارذع ًامدق ول نكلو .امهدحأ بذكب &امجا ملعلل ولو , دوعلاو عوجرلاب قسفلا لوصح عم لوبقلا مدع

.ةداهشلا ىلإ امهدوع لبق ،قباسلا عوجرلا يف ًايعرشو

 عبر مرغ ،ءافيتس&او مكحلا دعب هعوجر ناكو , ًادحاو ةعبر&ا انزلا دوهش نم عجارلا ناك اذا  ]273 ةلأسم[
 ،عيمجلا عجر ناو , اهعابرا ةثNث اومرغ ،ةثNث عجارلا ناك اذاو , اهفصن امرغ ،:نثا عجارلا ناك اذاو , ةيدلا

 مجرلاب لصحي ام وهو .دحلاب ةافولا لوصح رابتعا ىلع سفنلا ةيد انه ةيدلاب دار;او .ةيدلا عيمج اومرغ



 ،عيمجلا عجر ناو , اهعابرا ةثNث اومرغ ،ةثNث عجارلا ناك اذاو , اهفصن امرغ ،:نثا عجارلا ناك اذاو , ةيدلا
 مجرلاب لصحي ام وهو .دحلاب ةافولا لوصح رابتعا ىلع سفنلا ةيد انه ةيدلاب دار;او .ةيدلا عيمج اومرغ
 لNخ رارضأ نم هيلع يعدملل لصح ام شرا بسنلا كلتب اومرغ ةافولا لصحت مل ناف .ًانايحا دحلابو ًامئاد

.دحلا ةماقا

 وا اندمعت : اولاق ناف .اوعجر مث ,يفوتساو ,صاصقلل ًابجوم ًاحرج وا Nتق هب دوهش;ا ناك اذا  ]274 ةلأسم[
 : مهضعب لاق ناو .ةبسنلاب مهلاومأ يف ةيدلا مهيلع تناك انأطخا : اولاق ناو .مهنم صتقا , مهلاح نم كلذ ملع
 يلولو .هيبصن رادقمب ةيدلا أطخلاب رق;ا ىلعو , صاصقلا دمعتلاب رق;ا ىلعف .انأطخا : مهضعب لاقو اندمعت

.هيلو ىلإ هتيد نم لضافلا درو دمعلاب رق;ا لتق مدلا

 , ارارقا وا املع مهدمعت تبثو , يفوتسا دقو ,لتق وا مجرب دحلا بجوي ام هب دوهش;ا ناك ول  ]275 ةلأسم[
 .صصحلاب , ةيدلا :قابلا نم ذخأو كلذك مهضعب لتق ءاش ناو .ةيدلا نم لضافلا در دعب مهلتق مدلا يلول ناك

 نع ةلأس;ا هذه قرفت امك .صاصقلا نع وفعلا وا أطخلا ةروصب ]273 ةلأس;ا[ يف هانلق ام صتخي اذهبو
.طقف نيدهاشب تبثي لتقلا :ح يف , ةعبرأ نونوكي دق انه دوهشلا نا ]274 ةلأس;ا[

 ما ةمرحك ،ىرخ&ا ماكح&ا هيلع بترتت لهف , دحلاب مكحلا ضقنو ءافيتس&ا لبق دوهشلا عجر ول  ]276 ةلأسم[
 ؟اهتدعو هتجوز ةنونيبو , دادتر&اب موكح;ا لام ةمسقو , ةءوطو;ا ةميهبلا لكا ةمرحو , هتنبو هتخاو ءوطو;ا

 لمعلا ًابابحتسا طوح&او .بترتلا ][ طوح&اف , ءافيتس&ا دعب عوجرلا ناك اذا اماو .بترتلا مدع رهاظلا
.اهدراوم يف ماكح&ا طوحأب

 لئاس;ا يف قبس امك ، رارق&اب اهريوزت توبث نكميو .رئابكلا نم يهو , روزلا ةداهش مرحت  ]277 ةلأسم[
 امم ملعلل ةبجوم ىرخا بابساب كلذ توبث نكمي امك .اهبذكب ًارارقا هتفصب ةداهشلا نع عوجرلا وهو ، ةقباسلا

.&وقعمو ًايئNقع ناك

 ما ًادح ما ناك &ام , نمض , دوهشلا بذكب ينعي للخلاب ًا;اع هل دوهش;ا وا يعد;ا ناك اذا  ]278 ةلأسم[
 ىلع لاملل هنامض يف , معن .دوهشلا ىلع نامضلا ناكو , نمضي مل لاحلاب Nهاج ناك ناو .قبس امك ًاصاصق

.دوهشلا ىلع هب عجريو , هجو يدي&ا بقاعت وحن

 مث .هب مكاحلا مكحف , اهقNطب نادهاش دهشو .قNطلل هيعدم يهو , هتجوز قNط جوزلا ركنا اذا  ]279 ةلأسم[
 ىمس;ا ره;ا فصن انمض هلبق ناك ناو .ًائيش نمضي مل لوخدلا دعب عوجرلا ناك ناف .امهأطخ ارهظاو اعجر

.نامضلا مدع رهظ&او , لاكشا نم ولخي & هنكل , روهش;ا ىلع

 .امهتداهش ىلإ ةدنتسم رخآ ًاجوز تجوزتو ةأر;ا تدتعاف , ًاروز ةأرما قNطب نادهاش دهش اذا  ]280 ةلأسم[
 جوزلل قادصلا نادهاشلا نمضيو .يناثلا نم دتعتو ،امهنيب قرفي ذئدنعف .امهلوق نNطبب اهدعب تملعو

 ةأر;ا تدتعاف , جوزلا تومب ادهش اذا كلذكو .رظن دحلا يفو , اهب لخد يناثلا ناك نا دحلا نابرضيو , يناثلا
 .لو&ا اهجوز اهءاج مث تجوزتو

 .قNطلا ركناو لو&ا جوزلا ءاج مث , رخآ Nجر تجوزتو تدتعاف , ةأرما قNطب نادهاش دهش اذا  ]281 ةلأسم[
 ىلإ عجرتو لوخدلا عم هنم دتعتو .يناثلا جوزلاو ةأر;ا :ب قرفي ذئدنعف .هأطخ زربأو نيدهاشلا دحأ عجرو
 لوخدلا ناك ناف ةبسنلاب هيلع همارغلا ماسقنا رهاظلاو .عجرو دهش يذلا نم قادصلا ذخؤيو .لو&ا اهجوز

.هعبرف &او ره;ا فصن دهاشلا نم ذخأ , Nصاح يناثلل

 نمض . امهدحأ عجرف ،:لداع :لجر ةداهش ىلإ ًادنتسم يلام قح توبثب مكاحلا مكح اذا  ]282 ةلأسم[
 نع لجرلا عجرف , :تأرماو لجر ةداهشب قحلا ناك ناو .هلك هانمض ،امهNك عجر ناو .هب دوهش;ا فصن
 ناو .هب دوهش;ا عبر تنمض :تأرم&ا ىدحا تعجر اذاو .هب دوهش;ا فصن نمض , :تأرم&ا نود هتداهش
 نع ًاعيمج نعجرف , ةيصولا يف امك ةوسن عبرا ةداهشب قحلا توبث ناك ناو .هلك فصنلا اتنمض ًاعم اتعجر

.ةبسنلاب تنمض نهضعب عجر ناو , عبرلا نهنم ةدحاو لك تنمض , نهتداهش

 عبراو لجر دهش وا لاجرلا نم ةثNث دهش اذا امك , ىوعدلا هب تبثت امم رثكا دوهشلا ناك اذا  ]283 ةلأسم[
 ام دوهشلا نم ىقب اذا نامضلا مدع دعبي & نكلو , هتداهش رادقمب نمضي هنا ليق , دحاو دهاش عجرف .ةوسن

 نمض لجرلا عجر ناو ,نمضت مل ةدحاو تعجر ناف , ءاسن ثNثو لجرلا يف امك .مكحلا ىلع ةلماك ةجح وه



 ام دوهشلا نم ىقب اذا نامضلا مدع دعبي & نكلو , هتداهش رادقمب نمضي هنا ليق , دحاو دهاش عجرف .ةوسن
 نمض لجرلا عجر ناو ,نمضت مل ةدحاو تعجر ناف , ءاسن ثNثو لجرلا يف امك .مكحلا ىلع ةلماك ةجح وه

 .فصنلا نانمضي امهنا رهاظلاف , نانثا عجرف لاجر ةثNث دوهشلا ناك ولو .هعوجرب تئافلا رادق;ا هن& عبرلا
.اذكهو

 اذاو .فصنلا نمض هتداهش نع دهاشلا عجر اذاف .يعد;ا :مي عم دحاو ةداهشب قحلا تبث اذا  ]284 ةلأسم[
.عجري مل ما هتداهش نع دهاشلا عجر ءاوس , نامضلاب صتخا , هسفن فلاحلا بذك

 يقب ناف , ةداهشلا لاح امهقسف فشكنا مث .امهتداهشب مكاحلا مكحو نادهاش دهش اذا  ]285 ةلأسم[
 نوكي ]ىرخأ [ و لاوم&ا نم نوكي ]ةرات [ كلذ لثم يفف ،نانئمط&ا لاز ناو .لاكشا Nف ،امهتداشب نانئمط&ا

 .اهتميق وا اهلثم نمض &او .ةيقاب تناك نا هل موكح;ا نم :علا تدرتسا لاوم&ا نم ناك ناف .اهريغ نم
 لاكشا Nف , لاوم&ا ريغ نم ناك ناو .نادهاشلاف &او , امهبذك وا امهقسفب ًا;اع ناك نا يعد;ا وه نماضلاو
 يف هانلق ام هيف ءاج &او .ءافيتس&ا لبق عوجرلا ناك نا , دوقلاو صاصقلا هل نم ىلع دوق &و صاصق & هنا يف

.نامضلا هوجو نم ةقباسلا لئاس;ا يف هانرركو انه لاوم&ا

 هتيصوو اهنع هعوجرب ةثرولا نم نادهاش دهشو .لامب ديزل دحأ ةيصوب نادهاش دهش اذا  ]286 ةلأسم[
 , اعاشم ناك وا ةثرولا ديب ناك اميف لبقت & اهنا : ليقو , لبقت & : ليقو , عوجرلا ةداهش لبقت : ليق .ورمعل

.ًاقلطم لوبقلا ىوق&او .هريغ يف لبقتو
 .ورمعل ىصوأ هناو , اهنع عوجرلاب دحاو دهاش دهشو , ةيصولاب ديزل نادهاش دهش اذا  ]287 ةلأسم[

.ديزل هب ىصو;ا لا;ا ناك &او .لا;ا ذخأ ورمع فلح ناف , ذئدنعو
 & :ليق .:يعت Nب امهادحأ نع عجر هناب نادهاش دهشف , :تقرفتم :تيصوب صخش ىصوا اذا  ]288 ةلأسم[

.:يعتلا يف ةعرقلا ىلإ عوجرلاو لوبقلا وه رهاظلاو .فيعض وهو . لبقت

  

تاريزعتلاو دودحلا باتك

ديهمت
 ,مكاحلا ىلإ اهرمأ لوكوم لب ،ًاعطق ةردقم ريغو ًاعرش ةتباث ةبوقع لكو , ًادح ىمست , ًاعرش ةردقم ةبوقع لك

.ًاريزعت ىمست
  ةقرسلاو رمخلا برشو فذقلاو .يتأي امم كلذ عبتي امو , ةقحاس;او طاوللاو انزلا : اهنم ،ةديدع دحلا بابساو

.ضر&ا يف داسف&او دادتر&او قيرطلا عطقو
 ،ًامارح ةأر;ا ضاضتفاو رمخلا عيبو روزلا ةداهشو ةميهبلا نايتاو يغبلا : اهنم , ةديدع ريزعتلا بابسأو

.مرحم يأ باكترا ىلع ريزعتلا نا : درو هنا ىتح .كلذ ريغو
.دصاق;ا نم ددع لصف لك يفو .لوصف نمض كلذ يف مNكلا متيو

لو&ا لصفلا
انزلا



لو&ا لصفلا
انزلا

 دصاقم هيفو

لو&ا دصق;ا
هببس يف

 , ًافرع لوخدلا قدص اذا ًاضيا اهرثكأ لب , داز امف اهلك هركذ ةفشح لجرلا جNياب انزلا ققحتي  ]289ةلأسم[
 تناك ناو .ربدلاو لبقلا :ب كلذ يف قرف &و .ةهبش &و كلم &و دقع ريغ نم , ًايلعف هيلع ةمرحم ةأرما جرف يف

 ةلاح لوصحل لخد & امك .كلذ يف لازنNل لخد &و .ًادج ][ طايتحNل ًافلاخم ربدلا يف جNي&ا ببسب دحلا ةماقا
 كلذب هيلع دحلا ةماقا تناك ناو .ةفشحلا بلغأ لاخدا يف امك , ىفك انايحأ لصحت مل ولف , ةقدص يف ةبانجلا

.ًادج ][ طايتحNل ًافلاخم ًاضيأ
 كلاملل ةم&ا باستنا كل;ا نم دار;ا نا امك , عطقن;او مئادلا ، نيدقعلا دحأ انه دقعلاب دار;ا  ]290 ةلأسم[

 ،هنع ةلفغلا وأ نايسنلا وأ مكحلاب لهجلا يهو ةيمكحلا نم مع&ا ةهبشلاب دار;او .دقعل ةزاجا وا ليلحت وا كلمب
 .هلئاسم ليصافت يتأيس امك ،كلذك تيسل يهو هتليلح وأ هتجوز ةأر;ا ليختك ،ةيعوضو;ا نمو

 ةيوشت هيف لجرلا ناك ول امك .دحلا بجوي مل ًايلصا نكي مل ولف .يلص&ا ركذلا لاخدا وه مه;ا  ]291 ةلأسم[ 
 اهزاهج ناك اذا ىثنخلا يف امكو .رخ�ا نود ىوق&اب انزلا ققحتيف ,رخ�ا نم ىوقا امهدحأ نيركذب يقلخ

 .Nجر & ةأرما ىثنخلا نوكب مكحلا انه راد;او .انزلا هب ققحتي Nف . ضراعلا وه يركذلاو يلص&ا وه يوثن&ا
.Nكشم ىثنخ هنوك عم هقدص حجر&ا نا امك . انزلا قدص يف لاكشا Nف هتيلوجرب مكح اذا اماو

 .اهوحنو فاكتع&او موصلاو مارح&او ضيحلا لاح لثم , ةضراعلا تامرح;ا يف انزلا ققحتي &  ]292ةلأسم[
.ةنئابلا نود ةيعجرلا ةدعلاو ءNي&او راهظلا يف ققحتي & امك

 روص كلذ يف امب .تلمح ناو لوخدلا قدص نود نم جرفلا يف ىن;ا بابصناب انزلا ققحتي &  ]293 ةلأسم[
.ًامارح اهرثكا ناك ناو , اهلاكشا فلتخمب يعانصلا حيقلتلا

طوح&ا ىلع لقأ وه ام نود , اهرادقمب ناك امب ةفشحلا مداع يف دحلل ببس;ا لوخدلا ققحتي  ]294 ةلأسم[
][ .

 دح Nف .لقعلاو غولبلا : قبس ام ىلإ ًافاضم ةينازلاو ينازلا نم لك ىلع دحلا توبث يف طرتشي  ]295 ةلأسم[
 , ةNصلا تاقوا زيمي & يذلا وهو , ةنونج;او نونج;ا ىلع دح& امك .زييمتلا عم ىتح ةريغصلاو ريغصلا ىلع

 وا هناصقن نم مغرلاب , دحلا هيلع بجو ًاعوضومو ًامكح هب ملع ناف .يعرشلا فيلكتلا ىنعمب رعشي & وا
.هب دحلا صتخا Nماك امهدحأ ناك ولو .ههفس

 نم هارك&ا ققحت ول امك .ةهرك;او هرك;ا ىلع دح Nف .رايتخ&ا : دحلا توبث يف ًاضيأ طرتشي  ]296 ةلأسم[
 ديدهتلاب انه هارك&ا ققحتيو .ًاعم امهلوا امهدح& ثلاث فرط نم ققحت وا .ةأرما ما ناك Nجر , رخNل امهدحأ

 &و جرحلا &و رسعلا &و ًايلاع ناك امهم رارطض&ا انه لمشي Nف .ةداع ذيفنتلا ناكما عم ديدشلا ررضلاب
.ةبعص تناك امهم بسلا تاملك

 ولف .ةيفNخ وا ةيعامجا ةلأس;ا تناك ءاوس , ًاديلقت وا ًاداهتجا :نازلل ميرحتلا توبث وه مه;ا  ]297 ةلأسم[
 ديلقت وا داهتجا فلتخا ولو .ىرخ&ا طئارشلا دوجو عم دحلا تبث ةمرحلا ىلإ اهيف هديلقت وا هداهتجا ىدا

 مكاحلا داهتجا فلتخا ولو .ميرحتلا ىلإ بهذي نمب دحلا صتخاو ،همكح امهنم دحاو لك قحل ،:ينازلا
.زاوجلا ىلإ امهدحأ باهذب دحلا ءىرد لعافلاو

 عم , عوضو;اب وا مكحلاب ريصقت وا روصق نع لهجلا وه .دحلا طوقسل ةبجو;ا ةهبشلاب دار;ا  ]298 ةلأسم[
 انزلاب هيلع مكح ،لمعلا لاح هلهج ىلإ ًاتفتلمو ريصقت نع مكحلاب Nهاج ناك نم اماو .ءطولا لاح ةيلحلا داقتعا

.دحلا توبثو
 Nهاج , اهوحنو , ب&ا ةجوزو دلولا ةجوزو تخ&او م&اك همراحم نم ةأرما ىلع دقع ول  ]299 ةلأسم[

 كلذك سيلو .دحلا هنع طقس .مراح;ا نم اهنوك نع هتلفغ وا , دقعلاب ةيلحلا همهو رابتعاب , مكحلاب وا عوضو;اب
.دمعلا عم دحلا طوقسل ًاببس نوكي & دقعلا ناف , دمعت ول

 .ةجوزلا تخأو , ةعساتلاو ،ةثلاثلا ةقلط;اك , ميرحتلا ةيلعف ةأرما لك يف ليصفتلا سفن يتأي  ]300 ةلأسم[



.دمعلا عم دحلا طوقسل ًاببس نوكي & دقعلا ناف , دمعت ول
 .ةجوزلا تخأو , ةعساتلاو ،ةثلاثلا ةقلط;اك , ميرحتلا ةيلعف ةأرما لك يف ليصفتلا سفن يتأي  ]300 ةلأسم[

 هوحنو .فقولاو نهرلاو راجيتس&اك ةيلحلل ًاببس اهنوك درفلا مهوتي دق ىرخا دوقع يف ليصفتلا سفن يتأي امك
.كلذ وحنو اهبصاغ وا اهيخا وا اهيبأ لبق نم وا اهلبق نم ليلحتلاو ءارشلا :ةرحلا ىلإ ةبسنلاب

 تصتخا ولو .عوضو;ا يف ةهبشلا نم وهف , اهأطوف , هتجوز اهمهوتف ةأرما هشارف يف دجو اذا  ]301 ةلأسم[
 .هنود دحلا اهيلعف , اهأطوف هتجوزب لجرل ةأرما تهبشت ولف .رخ�اب دحلا صتخا :فرطلا دحأب ةهبشلا

 ىنعمو .اهل يعد;ا لاح ىلإ ةبسنلاب ةلمتحم ةهبش نوكي نا حلصي ام لك ىوعدب دحلا طقسي  ]302 ةلأسم[
 اهيف امب , دحلا طوقسل اهانفرع يتلا طئارشلا رئاس لمشت لب .ةهبشلا ءطو يف ةهبشلا ىنعم ريغ انه ةهبشلا
 باحصتسا وا هارك&ا كلذ يف امب امهNك وأ امهدحأ ةهبشلا ىعدا ولف .ًاعوضوم وا ًامكح ءطولا يف هابتش&ا

.دحلا طقس .كلذ ريغ وا ةيلحلا ىري هدلقي نم نا مهوت وا غولبلا مدع
 كلذ يف يفكيو .اهل يعد;ا لاح يف ةلمتحم نوكت نا بجي اهيلا راش;ا ةهبشلا نا قبس امم رهظ  ]303 ةلأسم[

 مل , هلاح يف ةحصلا ةلمتحم ىوعدلا نكت مل ول اما .ملعلا نع Nضف قوثولا لوصح ىلإ ةجاح &و لامتح&ا
 لوصح ىلإ ةجاح &و , اهمدعب ةعانقلا وا قوثولا يفكيو .:هقفت; ًارشاعم وا ًاهقفتم ناك ول امك دحلا طقسي

. ][ طوح&او ىوق&ا ىلع ملعلا

ناصح&ا يف عورف
مجرلل ًاببس هتفصب

.طئارش ةدعب , ينازلا مجر هعم بجي يذلا ناصح&ا ققحتي  ]304 ةلأسم[

 هيف كش ولو .ًانصحم نكي مل كلذ ققحتي مل ولف . ][طوح&ا ىلع ًاضيا ًاربد لب , Nبق هلهأب ءطولا : لو&ا طرشلا
 يف لازن&ا طارتشا مدع رهاظلاو .ناصح&ا مدع ىلع هئاقبل ًانصحم ربتعي ملو ،همدع لص&ا ناك

.:تيصخلا ةمNس طرتشي &و .ناصح&ا ققحت ناناتخلا ىقتلا ولف،ناصح�ا
 نصحت & امك .ًاقهارم ناك ناو , لفطلا جNيا عم ناصحا Nف , ًاغلاب لّلح;ا ءيطاولا نوكي نا : يناثلا طرشلا

 ةيجوزلا تناك ولو ، ][ طوح&ا ىلع ًانصحم نكي مل , ًاغلاب ىنز مث ، غلاب ريغ وهو اهأطو ولف .كلذب ةأر;ا
.ةرمتسم

 ىلع ةهبشلا ءطوو انزلا ءطوب ناصح&ا ققحتي Nف . Nصأ هل للحم جرف يف ءطولا نوكي نا : ثلاثلا طرشلا

.مئادلا دقعلا نع Nضف , ةكولم;ا ليلحتو :ميلا كلمو عطقن;ا دقعلاب ققحتي هنكلو . ][ طوح&ا
 اهئطو نم نكمتي & ًابئاغ ناك ولف .ءاش ىتم , حوريو هيلع ودغي جرفلا ءطو نم انكمتم نوكي نا : عبارلا طرشلا

 & ةضيرم اهنوك وا هتجوز سبح وا هسبحك عنا; ، ًارداق نكي مل هنكل ًارضاح ناك ول اذكو .نصحم ريغ وهف
.نصحم ريغ كلذ لك يف هناف .اهسفن نم هعنمت ًازشان تناك وا ،اهب عامتج&ا نع ملاظ هعنم وا , اهؤطو نكمي

.هتجوز &و دبعلا مجري Nف .ًارح جوزلا نوكي نا : سماخلا طرشلا

 طئارشلل ًاعماج نونج;ا فرطلا ناك اذا , لقعلا ،ناصح&ا يف ][ طوح&ا ىلع طرتشي &  ]305 ةلأسم[
.ةقباسلا

 تناك ًازشان هتجوز تناك نمف .زوشنلا &ا , لجرلا ناصحا يف ربتعي ام ةأر;ا ناصحا يف ربتعي  ]306 ةلأسم[
.ًانصحم نكي ملو ةنصحم

.لاكشا ىلع ،ناصح&ا نع جورخلا بجوي & يعجرلا قNطلا  ]307 ةلأسم[
 نم ةنكمتم تناك ناو ،ةأراب;او علخلاك ،نئابلا قNطلاب ناصح&ا نع ةأر;ا اذكو ءر;ا جرخي  ]308 ةلأسم[

.لوخدلا نم نكمتلا دعب &ا ًانصحم نكي مل عجرو تعجر ولو .لذبلا طاقسا
 , سكعلابو ةينارصنلا ينارصنلا نصحيف .امهنم دحأ يف مNس&ا ناصح&ا يف طرتشي & ]309 ةلأسم[

 طرتشا نيرفاك اناك ولو .سكعلابو زاوجلا ريدقت ىلع ملس;ا امهادحا نصحتو .سكعلابو ةيدوهيلا ينارصنلاو
.اندنع Nطاب ناك ناو ،مهدنع مهدقع ةحص

 & امك . ][ طوحأ كلذ ناك ناو .ًامامت هنم نكمتلا لب , لوخدلا ةيلعف ناصح&ا ةيلعف يف طرتشي &  ]310 ةلأسم[



.اندنع Nطاب ناك ناو ،مهدنع مهدقع ةحص

 & امك . ][ طوحأ كلذ ناك ناو .ًامامت هنم نكمتلا لب , لوخدلا ةيلعف ناصح&ا ةيلعف يف طرتشي &  ]310 ةلأسم[
 لب , ةد;ا يضم ناصح&ا مدع يف طرتشي & امك .كلذ درجمب ًانصحم ربتعي لب .ةيفاك ةدم يضم هيف طرتشي

.هروفل ، ةجوزلا وا جوزلا توم وا نئابلا قNطلا يفكي
 عم انصحم نوكي لب .اهريغ وا داعق&ا وا ممصلا وا ىمعلا نم ةمNسلا ناصح&ا يف طرتشي &  ]311 ةلأسم[

.لوبقلا ىوق&اف , هقح يف اهلامتحا عم ةهبشلا ىمع&ا ىعدا ول , معن .ةجوزلا اذكو , اهدوجو
 وا ةهبش ءطولاب وا ءطولا ريغب لمحلا نوكي نا لامتح& دحت مل , لعب اهل سيلو ةأر;ا تلمح اذا  ]312 ةلأسم[

.كلذ وحنو , ًاهاركا

يناثلا دصق;ا
انزلا هب تبثي اميف

 ::تهج يف امهيف مNكلا عقيف , ركذنس امك , ةنيبلاو رارق&ا : نيرمأب انزلا تبثي

ىلو&ا ةهجلا
انزلاب رارق&ا يف

 ناك ناو يبصلا رارقاب ةربع Nف .هدصقو هرايتخاو هلقعو رق;ا غولب , انزلاب رارق&اب طرتشي  ]313 ةلأسم[
 لفاغلاو طلاغلاو يهاسلاو ناركسلا رارقاب &و , هرك;ا رارقاب &و , هنونج لاح نونج;ا رارقاب &و , ًاقهارم

.مهوحنو لزاهلاو مئانلاو
 سرخ&ا ةراشاو .ًايئNقع &امتحا فNخلا هعم لمتحي & ًارهاظ وا ًاحيرص رارق&ا نوكي ناو دب&  ]314 ةلأسم[

.ن&داع نادهاش اهيف ىفك ةمجرت ىلإ تجاتحا ولو , قطنلا ماقم موقت دوصقملل ةمهف;ا
 يفكي لهو .Nف &او , دحلا هيلع يرجا ،كلذك هب رقأ ولف . تارم عبرا رارق&اب &ا انزلا دح تبثي &  ]315 ةلأسم[

 ][طايتح&ا ناك ناو .ءاضقلا باتك يف امك .هملعب مكحي نا مكاحلل ن& , كلذ رهاظلا ؟ ملعلا لوصح عم لق&ا
.هفNخب

 يفكي & , معن .دحاو سلجم يف يفكي لب .سلاجم عبرا يف , عبر&ا تارارق&ا نوكت نا طرتشي &  ]316 ةلأسم[
.ةعقاولا ددعت لامتح& .خلا ،تينزو تينز : لاق ول امك ةفطاعتم &و .تارم عبرا رقا : لاق ول امك , ةجمدنم اهركذ

.رزع عبرا نود امب رقا ول  ]317 ةلأسم[
 اهركذ ًاعرش زوجي & لب .لامج&ا يفكي لب ,اهب ينز;ا ةأر;ا :يعت انزلاب رارق&ا يف ربتعي &  ]318 ةلأسم[

.لجرلا اذكو .دحلا هيلع قحتسي افذقو ةمرحم ةيبغ ناك &او
 طقسي مل ،هبجوي & امب رقا ولو .لاكشا ىلع ،مجرلا طقس ،ركنا مث ،مجرلا بجوي امب رقا ول  ]319 ةلأسم[

.لو&ا ىوق&او يناثلا ][ طوح&ا .ريزعتلا وا دلجلا ، مجرلا طوقسب تبثي لهو .راكن&اب
 زرحأ ناو .ذفنت مل , يويندلا باقعلا نم ًافوخ هتبوت تناك ناف , بات مث ،دحلا بجوي امب رقا ول  ]320 ةلأسم[

.دحلا ةماقاو وفعلا :ب ًاريخم هبئان وا مام&ا ناك ،اهتحص
.ةأر;ا اذكو .انزلا ىلع هتعواط اهنا حرص ناو .اهنود دح ،ةأرماب ىنز هنا ًاعبرا رقأ ول  ]321 ةلأسم[

 نكت مل ةأر;ا نا تبث ناو .دحلا هيلع تبثي مل , انزلاب فرتعي ملو ،ةأرما أطو هنا اعبرا ىعدا ول  ]322 ةلأسم[
 سفن يف ةأر;ا تعدا ولو .رهم &و دح هيلع تبثي مل .ءطولاو ةيجوزلا يه تركناو هتجوز اهنا ىعدا ولو ،هتجوز

 .امهنم دحا ىلع دح Nف , اهيلع هبشت وا انزلا ىلع اههركا هنا ، ضرفلا

ةيناثلا ةهجلا
ةنيبلاب انزلا توبث يق

 , :تأرماو ةثNث وا , لودع لاجر ةعبرا ةداهش نم دب& لب , :لدع :لجر ةداهشب انزلا تبثي &  ]323 ةلأسم[
 وا ،تادرفنم ءاسنلا ةداهش نم كلذ ريغب تبثي &و ،ةريخ&اب مجرلا تبثي & هنا &ا و ،ءاسن عبراو :لجر وا
 :ميلا عم ةصقانلا ةداهشلا قلطم لب , :ميو دهاشب تبثي& امك .:قيلا بجوي مل ام , ءاسن تسو لجر ةداهش

.اذكهو , :ميو ءاسن ثNثو :لجر وا ،:ميو لاجر ثNثك



 :ميلا عم ةصقانلا ةداهشلا قلطم لب , :ميو دهاشب تبثي& امك .:قيلا بجوي مل ام , ءاسن تسو لجر ةداهش
.اذكهو , :ميو ءاسن ثNثو :لجر وا ،:ميو لاجر ثNثك

 سحلاب ًافرع ةرهاظ وا ةحيرص ةداهشلا نوكت نا ،انزلا ىلع ةداهشلا لوبق يف ربتعي  ]324 ةلأسم[
 نكميو .هراركا &و ةهبش &و كلم &و دقع ريغ نم ةمرحلا هجو ىلع هنم جارخ&ا وا جرفلا يف جNي&اب ،ةدهاش;او

 .لاكشا نم ولخي & ،هجو ،هب رصبي مل ناو :قيلا عم ةداهشلا ةيافك يفو , دوهشلا ء&ؤه ريغب ةمرحلا تابثا
.هطئارشب كلذ لصح نا ،فذقلا دح ،دوهشلا دحو , هيلع دوهش;ا دحي مل كلذ ريغب اودهش ولو

 ولو .ىرخا ليصافت وا ناكم وا نامز ركذ ريغ نم ،قNط&ا وحن ىلع انزلاب ةداهشلا يفكت  ]325 ةلأسم[
 ركذ ول اذكو , ًاضيا لبق ،ًاديقم رخ&او ًاقلطم امهدحا ناك ناو .لاكشا Nف ،اهب اودحتاو تايصوصخلا اوركذ
 &و , مهتداهش عمست مل ،تايصوصخلا تفلتخا ولو .رخ&ا هفلاخي ملو , اذكهو ،نامزلا مهضعبو ناك;ا مهضعب

 .فذقلل دوهشلا دحيو ،دحي
 يذلا بسنلا يف اوفلتخا ول امك.هفNتخاو لعفلا ددعتل بجوم ريغ دوهشلا فNتخا ناك ول  ]326 ةلأسم[

.انزلا توبثب كلذ رضي مل , اهسابل عون يف وا اهرمع يف وا ةأر;ا هيلا بستنت
 ةأر;ا هركا دق ينازلا نا ىلع مهضعب دهش ول امك , انزلا ةيصوصخ يف دوهشلا فNتخا ناك ول  ]327 ةلأسم[

 ،لاكشا ،ينازلا ىلإ ةفاض&اب انزلا توبث يفف .هتعواط امناو ،هارك&ا مدع ىلع مهضعب دهشو ،انزلا ىلع
.توبثلا ههجوا

 تدهشف , ركب اهنا تعداو , ةأر;ا تركناو , Nبق انزلاب ركب  ةارما ىلع لاجر ةعبرا دهش اذا  ]328 ةلأسم[
 ناك ناو وهو .ةراكبلاو جNي&ا :ب مهيدل يفانتلا توبثل , روهش;ا ىلع , دحلا اهنع طقس .ركب اهناب ةوسن عبرا

.يواستلا تبثي مل هنا &ا ًايبلاغ
 ناك ول اذكو . توبثلا يف كلذ ىفك ،اهجوز مهدحأ ناكو , انزلاب ةأرما ىلع لاجر ةعبرا دهش اذا  ]329 ةلأسم[

.كلذ وحنو ،اهوخا وا اهوبأ
.رثكا وا ًادحاو هيلع دوهش;ا نوكي نا :ب , انزلاب لاجر ةعبرا ةداهش لوبق يف قرف &  ]330 ةلأسم[

 طقسي& امك .هرارقا وهو , هيلع دوهش;ا قيدصت ىلع فقوتي &و , دحلا تبث ،ةداهشلا تلمك اذا  ]331 ةلأسم[
.هبيذكتب , دحلا

 كلذ زرحي مل ناو , لبقت مل ،باقعلا نم ًافوخ هنوك زرحأ ناف .ةنيبلا مايق لبق هيلع دوهش;ا بات ول  ]332 ةلأسم[
 ىتح .ًامجر وا ناك ًادح ،لاكشا Nب ،طقسي Nف .اهمايق دعب اماو .رهاظ ريغ هليلدو , هنع دحلا طوقس روهش;اف

.ةبوتلاو رارق&ا دعب وفعلا هل نا قبس ناو , اهمايق دعب وفعي نأ مامNل سيلو .ةبوتلا قدص زارحا عم
 انزلاب اودهشو .ءاسنو &اجر وا اوناك &اجر , ةلماكلا ةنيبلا نود نورضاحلا دوهشلا ناك اذا  ]333 ةلأسم[

 دح , ضعبلا لكنو مهضعب دهشف ،اوعمتجا ولو .ةنيبلا مامت& ةيقبلا ءيجم رظتني ملو فذقلل ًاعيمج اودح
 دح ةماقا لبق ناك نإف , ةنيبلا تمت ثيحب , نولكانلا دهش نا اودهشو ،نوقابلا رضح اذا نكلو .مهنم دهاشلا

 هيفف , دحلا ةماقا دعب ناك ناو .&ودع ةداهشلا دنع اوناك مهن& ،انزلا توبثب لاكش&ا يغبني Nف , فذقلا

.توبثلا هاوقأو ، توبثلا مدع ][ هطوحأ لاكشا
 ربتعي & امك .انزلا تبثو ،باصنلا مت ،ةفدص اودهش ولف , ةداهشلا ىلع دوهشلا ؤطاوت ربتعي &  ]334 ةلأسم[

.ىفك , اذكهو دهشف لصف Nب رخ�ا ءاجو دحاو دهش ولف .ةداهشلا دنع مهعامتجا
.اودح تبثي مل ىتمو .دوهشلا نع دحلا ءىرُد انزلا تبث ىتم  ]335 ةلأسم[

.فذقلل اودح ،قاسفلاك ،يضرم ريغ مهضعب وا مهلك اوناكو ،انزلاب ةعبرأ دهش ول  ]336 ةلأسم[
 امهدحا ناك اذا ،مNس&ا يف وا رفكلا يف ةينازلا وا ينازلا نوك :ب ةمدقت;ا ماكح&ا يف قرف &  ]337 ةلأسم[

.يتأي ام همكحف ،امهنم رفاكلا اماو .امهنم ملس;ا ىلع انزلا تبثي نا مه;او .ًاملسم
 نوكيو .عورفلاب مهيفلكت وه حيحصلا ن& , امهيلع مرح , هلثمب ط& وا , ةرفاكب رفاك ىنز اذا  ]338 ةلأسم[

 وا مهماكحا هيلع اوقبطيل هتلم لهأ ىلإ هعفد :بو , مNس&ا مكحل ًاقبط هيلع دحلا ةماقا :ب ًاريخم مام&ا
.مNس&ا دح هيلع اوميقيل

ثلاثلا دصق;ا



ثلاثلا دصق;ا
دحلا يف

: :تهج يف هعاقيا ةيفيكو هرادقم يف مNكلاو

ىلو&ا ةهجلا
هرادقم يف

 يف فيسلاب برضلاب لتقي , كلذ لكاش امو ،تخ&او تنبلاو م&اك , هل مرحم تاذب ىنز نم  ]339 ةلأسم[
 باشلاو ،رفاكلاو ملس;او , دبعلاو رحلاو ،هريغو نصح;ا :ب كلذ يف قرف &و .هلتق لبق هدلج بجي &و , هتبقر

.هتعبات اذإ ةأر;او لجرلا :ب مكحلا اذه يف قرف & امك , ][ طوح&ا ىلع خيشلاو
 ةبرضلا نا امك , كلذ ريغ زوجي &و , ليوطلا اهدحب هلثم ةعطاق ةلآ لكل فيسلا لومش ىوق&ا  ]340 ةلأسم[

 قلطأ اهدعب ًايح يقب ناف , ][ طوح&ا ىلع رركتت نا زوجي &و , ةدحاو نوكت نا بجي امك ،ةيوق نوكت نا بجي
.هحارس

 ،مجرلاب : اهيف لاق نمو .ب&ا ةجوز ىتح , ةرهاص;ابو عاضرلاب مرحملل مكحلا مومع رهاظلا  ]341 ةلأسم[
.اهب لوخد;ا ىلع رصتقا ، حص ولو ، ربتعم ريغ صن ىلإ دنتسم هناف

.امهوحنو ،ليلحتلاو كل;او انزلابو ةهبشلاب ،مراحملل مكحلا مومع رهاظلا  ]342 ةلأسم[
 تناك ةعواطم , يباتك ريغ ما ناك ًايباتك , يمذ ريغ ما ناك ًايمذ , لتق ، ةملسمب رفاكلا ىنز اذا  ]343 ةلأسم[

.اهرفكب مكحي مل ام ,تناك مNس&ا بهاذم يأ نم ، ةهركم مأ
.هريغو نصح;ا :ب كلذ يف قرف نود نم .لتق ،اهب ىنزف , انزلا ىلع ةأرما صخش هركا اذا  ]344 ةلأسم[

 تناك اذا ةخيشلا كلذكو , مجري مث دلجي ]مراح;ا ريغب انزلا يف [ ًانصحم ًاخيش ناك اذا ينازلا  ]345 ةلأسم[
 ينازلا ناك اذا اماو .بسحف دلجلا هيفف :نصحم انوكي مل اذا اماو .ًافرع نسلا رابك امهب دار;او .ةنصحم

.ًانصحم نكي مل اذا دلجيو , ًانصحم ناك اذا مجري هناف , ةباش وا ًاباش
 غلابلا ىنز ولف , ةغلاب ةلقاع اهب ينز;ا ناك اذا امب , مجرلا هيف تبث اميف مكحلا صتخي له  ]346 ةلأسم[

.مكحلا مومع رهاظلا نكلو ،فNخ هيف ؟ مجر Nف ةنونجم وا ةيبصب نصح;ا
 غلاب ريغ ًايبص ينازلا ناكو , ةلقاع ةغلاب ةأر;ا تناكف , ةقباسلا ةلأس;ا يف ضرفلا سكعنا اذا  ]347 ةلأسم[

 هيف رهاظلاو .دحلا نود مNغلا دلجبو .Nماك دلجلاب دحلا اهيلع نكلو , ةنصحم تناك ناو مجرت Nف .ًانونجم وا
.نونج;ا ىلع دح &و .مكاحلا ىلإ دلجلا رادقم لاكيا

 رعش زج كلذ عم بجي هناف , لخدي ملو جوزت دق ناك اذاو .دلجي نصح;ا ريغ ينازلا نا تفرع دق  ]348 ةلأسم[
 هتوبث يفف ،بيرغتلا اماو .ةأر;ا لمشي &و ، لجرلاب صاخ ، زجلاو .ةلماك ةنس هدلب نع برغيو هقلح وا هسأر

.توبثلا برق&او , لاكشا ،اهل
 هيف يفكي دحلا نود امو .نصح;ا ريغ  غلابلا رحلا ينازلا يف امك .طوس ةئم ، لماكلا دلجلا دح  ]349 ةلأسم[
 &و .ةدلج نوسمخ , رحلا دح فصن ،دبعلل دلجلا دحو .مكاحلا هاري ام بسحب ، فصنلا ىلإ اهنود امو نونامثلا

.زج &و ،هيلع بيرغت &و .ىثنا ما ناك ًاركذ ،ًاخيش ما ناك ًاباش ،نصحم ريغ مأ ناك انصحم ،مجري
 ًاسمخ دلج هفصن دلج ولف , يقب ام ردقبو قتعا ام ردقب دلج , ءيش هنم ررحت اذا بتاك;ا دبعلا  ]350 ةلأسم[
 :تسو :تنثا قتعا هعبر قتعا ولو .ةدلج فصنو ةدلج :نامثو ًاعبس دلج هعابرأ ةثNث قتعا ناو .ةدلج :عبسو

.ءيش اهنم ررحت اذا ةبتاك;ا ةم&ا يف لاحلا كلذكو . ةدلج فصنو ةدلج
.براضلا ديب هفصن نم طوسلا ذخاب اهققحت ىوق&ا نا &ا .فخا ةبرضب ةدلجلا فصن ققحتت  ]351 ةلأسم[

.تدلج عطقنا اذاف ,مدلا عطقني ىتح ءاسفنلاو ضئاحلا اذكو ةضاحتس;ا دلجت &  ]352 ةلأسم[

 ][ثغضلاب برضي ،ءربلا نم سأيلا عمو .أربي ىتح ،تو;ا هيلع فاخي يذلا ضير;ا دلجي &  ]353 ةلأسم[

.هندب ىلإ ][ خارمش لك لوصو ربتعي &و .:ترم ددعلا فصن ىلع لمتش;ا وا .ةدحاو ةرم ددعلا ىلع لمتش;ا
 نوديري نمم حبصي نا &ا , ًادحاو ًادح دح , ةنيبلا وا رارق&اب ،كلذ تبثو , ًارارم صخش ىنز ول  ]354 ةلأسم[

 نم لجرلاو ديلا عطق عم بلصلا وهو , هب صاخلا دحلاب دحيف .ةشحافلا ةعاشا وا ضر&ا يف داسفلا ةعاشا



 نوديري نمم حبصي نا &ا , ًادحاو ًادح دح , ةنيبلا وا رارق&اب ،كلذ تبثو , ًارارم صخش ىنز ول  ]354 ةلأسم[
 نم لجرلاو ديلا عطق عم بلصلا وهو , هب صاخلا دحلاب دحيف .ةشحافلا ةعاشا وا ضر&ا يف داسفلا ةعاشا

.يتأي ام ىلع فNخ
 ناك نا ةنماثلا يفو , ًارح ناك نا ،ةعبارلا يف لتق , تارم ثNث ينازلا ىلع دحلا ميقأ ول  ]355 ةلأسم[

 دحلاب دار;او .لا;ا تيب نم هيلاوم ىلإ هتميق مام&ا ىدأ دبعلا لتق اذاو .ًاعبس هيلع دحلا ةماقا دعب , ًاكولمم
 دار;اف .اضيا اهيلا دلجلا يدؤي دقو ،ةافولا ىلإ يدؤي لماكلا مجرلا ناف .ةافولا ىلإ يدؤي & يذلا دحلا : انه
 بجي ملو ةريفحلا نم بره ول امك ةافولا ىلإ دؤي مل اذا مجرلا امأو , ةافولا ىلإ دؤي مل اذا دلجلا : انه دحلاب

.ضر&ا يف نيدسف;ا نم دعي مل ام ، لكشم ، ةعبارلا دعب لتقلاب مكحلاف .هعاجرا
 ،ءابللا هعضرتو , اهلمح عضت ىتح ،اهب صبرت ةنصحم تناك ناف , Nماح اهب ينز;ا تناك اذا  ]356 ةلأسم[

.اهدلو ىلع فيخ اذا &ا , دحلا اهيلع ميقأ ., ةنصحم ريغ تناك ناو .مجرت مث
 ،يراود &ا هوحنو .هنونج لاح هيلع ماقي لب , دحلا هنع طقسي مل ،صخش ىلع دحلا بجو اذا  ]357 ةلأسم[

.نونجلا رود يف لخد مث ،هتمNس لاح انز اذا
.دحلا هنع طقسي مل , دترا مث ،ملس;ا ىلعو ،ملسا مث ،رفاكلا ىلع دحلا بجو اذا  ]358 ةلأسم[

 &و معطي & نكلو .دحلا هيلع ماقي نا زجي مل , هيلا أجل مث ، مرحلا ريغ يف صخش ىنج اذا  ]359 ةلأسم[
.هيف دحلا هيلع ميقأ ،مرحلا يف ىنج اذا اماو .دحلا هيلع ماقيو جرخي ىتح دحا هعم ملكتي &و لماعي &و ىقسي

 عمتجا ول امك .رخ�ا هعم توفي & يذلا دحلاب ءدبلا بجو ،دودح ةدع صخشلا ىلع تعمتجا ول  ]360 ةلأسم[
.دلجلا دعب هتحص راظتنا بجي &و .مجر يف مث &وا دلجلاب ءدب , مجرلاو دلجلا هيلع

ةيناثلا ةهجلا
دحلا ةيفيك يف

 &و .:يدثلا نود ام وهو اهطسو ىلإ ةأر;ا نفدتو ، هيوقح ىلإ ضر&ا يف لجرلا نفدي مجرلا يف  ]361 ةلأسم[
.برضلا نم ًايقاو رتاسلا نوكي & نأ ىلع , ةأر;ا يف كلذ :عتي لب , رتاسلا بوثلا دوجوب سأب

 نا ًابابحتسا طوح&او .سانلا رئاس برضي مث .كلذل هنيعي نم وا , &وا برضلاب مام&ا أدبي  ]362 ةلأسم[
.نيرضاح اوناك نا ،دوهشلا , مام&ا دعب برضي

 بوجولا وحنب , هتماق& ةفئاط روضح بوجو رهاظلا لب .دحلا ةماقا روضحل سانلا مNعا يغبني  ]363 ةلأسم[

.ةثNث نم لقأ اونوكي & نا ][ طوح&ا نا &ا .هليكو وا مام&ا ريغ ينعي , ًادحاو هنوك زاوج رهش&او .يئافكلا
 & امك .ليلقلا نع Nضف  ،تو;ا ىلإ اهنم ريثكلا يدؤي & , ًادج راغص راجحا رايتخا زوجي &  ]364 ةلأسم[
 نا دب&و .كلذ :ب ام رايتخا بجي امناو .ةلتاق ، اهنم ناتبرضلاو ةبرضلا نوكت ةمخض راجحأ رايتخا زوجي
 وا حورجلا وه تو;ا ببس نا نع رظنلا ضغب .هتوم دعب &ا ةريفحلا نم جرخي Nف , تو;ا ىلإ برضلا يدؤي

.مجرلاب ةداع لصحي امم , اهريغ وا فوخلا وا جاجتر&ا
 ،هيلع يمرلا وحنب ولو , حNسلاك ،راجح&ا ريغ رخآ ببسب موجر;ا توم نع بنجتلا بجي  ]365 ةلأسم[

 كلذكو سوؤفلاك ،ةيندع;ا تNقث;او ةيذح&او ثاث&ا عطقك هب هبرض وا هيلع حNسلا ريغ يمر كلذكو .رجحلاك
 دودشم نوكي نأ لضف&او .هيلع هفذق بجي لب ةرشابم رجحلاب هبرض كلذكو .هلوح بارتلا موكت ببسب هتوم

.برهلا ىلإ هبيبست ناكم& ًابنجت .ةريفحلا يف هنفد دنع :لجرلاو نيديلا
 & نكلو .كلذ نم هعنم ،نيرخ&ا ىلع بجي نكل .ناكم&ا عم برهلا هيلع بجي لب موجرملل زوجي  ]366 ةلأسم[
 مل ناو لمرلا وا بارتلاب همط يزجي امك .كلذ زوجي نكل ،هبرهل ًايفNت اهيف وه يتلا ضر&ا ةبNص ةدايز بجي

.ًابلص نكي
 ضعب هتباصاو , رارق&اب هانز تبث دق ناك ناف , ةريفحلا نم ةموجر;ا وا موجر;ا بره ول  ]367 ةلأسم[

.ًاقلطم رارفلاب طقسي Nف دلجلا اماو .در , ةنيبلاب هانز تبث وا ةباص&ا لبق ناك ناو .دري مل ،راجح&ا
 ةيهاركلا روهش;ا .& مأ ،�ا دودح نم دح هيلع ناك نم لبق نم مجرلل يدصتلا زوجي له  ]368 ةلأسم[

.عن;ا ىلع ][ طايتح&او
 يفو .دلجيف درجي : ليق، ًايساك دجو ناو .هتروع رتس دعب ًايراع دلج , ًايراع ينازلا دجو ول  ]369 ةلأسم[



.عن;ا ىلع ][ طايتح&او
 يفو .دلجيف درجي : ليق، ًايساك دجو ناو .هتروع رتس دعب ًايراع دلج , ًايراع ينازلا دجو ول  ]369 ةلأسم[
 رثكأ هيلع نوكي نا زوجي Nف ًايساك دلج اذاو .هبابحتسا لب ، هديرجت زاوج يف لاكشا &و .لاكشا ، بوجولا
 ةأر;ا رتس :عتيو .برضلا ريثأت نم ةيقاو بايثلا نوكت نا زوجي & امك .انزلا لاح اهيلع ناك يتلا بايثلا نم

.يقاولا ريغب
 كلذ نود لحت مل ام  , بجو زاج اذاو .رهظ&ا ىلع دودحلا ةماقا طئارشلل عماجلا مكاحلل زوجي  ]370 ةلأسم[

.ىرخأ عناوم
 يف ناك ناو .اهوحنو رمخلا برشو انزلا دحك , �ا دودح يف هملعب دودحلا ميقي نا مكاحلا ىلع  ]371 ةلأسم[

 , قحلا هل نم ةبلاطم ىلع اهتماقا فقوتتف , سانلا قوقح يف اماو .&اكشا , ةفعاض;ا ةنيبلا ماقم ملعلا مايق
.ًاريزعت وا ناك ًادح

 ناك ناف ,ةتيم ةأرماب ىنز ولف ,تي;او يحلا :ب ،انزلا ىلع ةبترت;ا ماكح&ا نم هانركذ اميف قرف& ]372 ةلأسم[
.دلج ،نصحم ريغ ناك ناو ,مجر ،ًانصحم

 ةسلاج ةأر;ا برضتو .هجرفو هسأرو ههجو ىقتيو .هدسج ىلع قرفيو , ًامئاق ينازلا دلجي  ]373 ةلأسم[
 &و , يفرعلا قدصلا يفكيو .ًاحجار ناك ناو ،بوجولا مدع رهاظلا .برضلا يف ةدشلا بجت لهو .اهبايثب

.دمعتلا عم ةصاخو ،فعضلا زوجي
 فيصلا يفو ،راهنلا طسو ءاتشلا يف هب ىخوتيو .دربلا ةدش يف &و ،رحلا ةدش يف دحلا ماقي &  ]374 ةلأسم[

.هافرط
 اورضح ول مهنا قبس دقو .اوباغ وا اوتام ناو ماقي لب , مجرلا &و دلجلا دوهشلا روضح بجي &  ]375 ةلأسم[

.ًابابحتسا طوح&ا ىلع مام&ا دعب برضلا مهيلع بجو مجرلا
 هيلع , عفارتلا عم , رهاظلا يف نكلو .هيلع مثأ &و امهلتق هلف , اهب ينزي Nجر هتجوز عم دجو اذا  ]377 ةلأسم[

.مدلا يلو هقدصي نا وا يعطق لاح دهاش وا ، ةنيب هاوعد ىلع ميقي نأ &ا , دوقلا
 رهم ريغ هنم ره;ا اذه نوكيو , ًاجوز ناك ول ىتح .اهئاسن رهم همزل , هعبصاب ًاركب ضتفا نم  ]377 ةلأسم[

.اهتميق رشع هيلع ناك ةمأ تناك ناو .ةيجوزلا
 ناك ول اذكو .ةمرحلا هكاهتن& ،دحلا ىلع ةدايز بقوع , Nيل وا ًاراهن ،ناضمر رهش يف ىنز نم  ]378 ةلأسم[

.مكاحلا ىلإ لوكوم هرادقمو , ريزعتلا وه : انه باقعلاو .فيرش نامز وا فيرش ناكم يف
 هيلا ةرداب;ا بجت لب , ررضلا نمأو ناكم&ا عم هيف ريخأت &و .هعون ناك امهم , دح يف ةلافك &  ]379 ةلأسم[

.هطاقسا يف ةعافش & امك . ][ طوح&ا ىلع ًاروف
 نوكي & , ةاف وا ضرم وا تحرج نم , تابوقعلا نم امهوحنو ريزعتلاو دلجلا نم لصحي ام  ]380 ةلأسم[

.هريغ &و يعد;ا ىلع &و رشاب;ا ىلع &و مام&ا ىلع & ًانومضم

يناثلا لصفلا
امهب قحلي امو ةقحاس;او طاوللا

 دصاقم هيفو

لو&ا دصق;ا
طاوللا

 ربدلا يف لبقلا لاخداب كلذو .هريغو غلابلا لمشي ام ركذلاب دار;او .ناركذلا ءطو وه : طاوللا  ]381 ةلأسم[

 كلذ لوصح نودب اماو .لزني مل ولو لاخد&ا ىمسمب هلوصح ىوق&ا ناك ناو , ][ طوح&ا ىلع ةفشحلا رادقمب
 لعفلا ناك ول امأو .طوس ةئم ينازلا دح برضي لب , طئNلا دح دحي Nف , هريغو ذيخفتلاك ، يسنجلا لعفلا نم

.رزعي لب .لازن&ا لصح ناو دح Nف , اهوحنو ةلبقلاك , Nيلق يسنجلا
 ريغ لتقي لهو . رفاكلاو ملس;او , دبعلاو رحلا :ب كلذ يف قرف &و , نصح;ا طئNلا لتقي  ]382 ةلأسم[



.رزعي لب .لازن&ا لصح ناو دح Nف , اهوحنو ةلبقلاك , Nيلق يسنجلا
 ريغ لتقي لهو . رفاكلاو ملس;او , دبعلاو رحلا :ب كلذ يف قرف &و , نصح;ا طئNلا لتقي  ]382 ةلأسم[

 ،ًاقلطم هب طول;ا لتقي هنا امك .دلجي امناو , لتقلا مدع رهظ&او , لاكشا هيفو ،لتقي هنا روهش;ا .؟ نصح;ا
.Nعفنم مأ ناك Nعاف , يبصلا ىلع &و نونج;ا ىلع لتق & , معن .نصحم ريغ ما ناك ًانصحم

.هب طول;ا نود,طئNلا دح , نونج;اب لقاعلا غلابلا ط& اذا ]383 ةلأسم[
.سكعلا اذكو ,يبصلا بداو لجرلا دح ،يبصب لجرلا ط& اذا ]384 ةلأسم[

 لك كلذكو .هقدص لمتحا اذا , هنع دحلا طقس هارك&ا دبعلا ىعدا ولو .ًاعم اّدُح ،هدبعب ط& اذا  ]385 ةلأسم[
.هارك&ا ىعدا نم

 وهو ،ًاضيأ لتق هنا روهش;اف , هنودب ناك ناو , لتق باقي&ا عم ناك ناف ,ملسمب يمذ ط& اذا  ]386 ةلأسم[
.ديعب ريغ

 .]انزلا [ لصف يف مدقت امك مكحلاف .كلذك امهدحأ ناك وا & ما اناك نايمذ , رفاكب رفاك ط& اذا  ]387 ةلأسم[
.]338 ةلأس;ا[ عجار

 صلختلل تسيل ةبوتلا نا زرحأ اذا .هنع دحلا طوقس ][ طوح&اف , ةنيبلا مايق لبق طئNلا بات اذا  ]388 ةلأسم[
 ةنيب نكت ملو , طوللاب رقأ ولو .لاكشا Nب ،طقسي مل ،ةنيبلا مايق دعب بات ولو .انزلا يف قبس امك , باقعلا نم

.ءافيتس&او وفعلا :ب ًاريخم مام&ا ناك , بات مث
.يحب ط& نم مكح ،همكح ناك , تيمب ط& اذا  ]389 ةلأسم[

.ًاعم ابدأ ،يبصب يبص ط& اذا  ]390 ةلأسم[
 .دصقلاو رايتخ&او ةيرحلاو لقعلا لامكو غولبلا ، Nعفنم مأ ناك Nعاف , طاوللاب رق;ا يف طرتشي  ]391 ةلأسم[

 .لزاهلاو هرك;او دبعلاو نونج;ا اذكو , ][ طوح&ا ىلع ًازيمم ناك ناو يبصلا رارقاب ةربع Nف
.ىري امب ،هريزعت مكاحللو , دحي مل ،عبر&ا نود امب رقأ ول  ]392 ةلأسم[

 ولف .جارخ&ا وا لاخد&اب , لودع لاجر ةعبرأ ةداهشب تبثي , ًاعبرا رارق&اب طاوللا تبثي امك  ]393 ةلأسم[
 .تامضنم وا تادرفنم ءاسنلا ةداهشب تبثي &و .فذقلا دح ، مهيلع ناك لب , تبثي مل ،ددعلا نود هب دهش

.لصح ببس يأب هملعب مكحي نا مكاحللو
 مل ام , ارزع ،رازا نودب ةباث;ا هذهب اناك ول لب .نارزعي ،نيدرجم دحاو رازا تحت نامعتج;ا  ]394 ةلأسم[

.امهلاحل بسانم لكشب .ةرورضلا وا لهجلا ايعدي

طئNلا لتق ةيفيك
 يف قبس ام &ا ،نصحم ريغ ما ناك انصحم , Nعفنم ما ناك Nعاف , طئNلا لتق يف مكاحلا ريختي  ]395 ةلأسم[

 هبرضيف Nعاف ناك اذا اماو , Nعفنم ناك اذا ،تومي ىتح فيسلاب هبرضي نأ :ب ريختيف .نصح;ا ريغ لعافلا
 نيديلا دودشم هب جرحدي وا , رانلاب هقرحي نا وا .اهراركت زوجي & , ةدحاو ةيوق ةبرض هقنع ىلع فيسلاب
.ًاضيا طولملل مكحلا لومش رهاظلاو , همجري نا مامNلف ،ًانصحم طئNلا ناك اذاو .هوحنو لبج نم :لجرلاو

.ةثلاثلا يف لتق , :ترم امهنيب دحو ، :ترم , همكح رم امم , هوحنو ذيخفتلا رركت ول  ]396 ةلأسم[

يناثلا دصق;ا
ةقحاس;ا

 هناف , لمحلل وا ةذلل Nيصحت ،امهضعب قوف :يوثن&ا :جرفلا عضو يه : قاحسلا وا ةقحاس;ا  ]397 ةلأسم[
.ليلق نمز لبق ةءوطوم تناك اذا , ىرخ&ا ىلإ :تأر;ا ىدحا نم ين;ا يرسي دق

 ةلعافلاو ةرفاكلاو ةملس;ا كلذ يف يوتسيو .ةدلج ةئام ةنصحم ريغ تناك اذا ةقحاس;ا دح  ]398 ةلأسم[
 تناك ناو . اهيلع ءيش Nف ،ةنونجم امهادحا تناك اذاو .بدؤتف ،ةيبص امهادحا تناك اذا امأو .ةلعفن;او

.مجرت اهناف ،ةنصحم ةرح تناك اذا اماو .ةرحلا دح فصن تدح ،ةمأ امهNك وا امهادحا
.ةثلاثلا يف تلتق , ًارركم دحلا اهيلع ميقأو ةقحاس;ا ترركت ول  ]399 ةلأسم[

 طقس , ةبوقعلا نم فوخلا لجأ نم نكت مل ةبوتلا نا انزرحاو , ةنيبلا مايق لبق ةقحاس;ا تبات اذا  ]400 ةلأسم[



.ةثلاثلا يف تلتق , ًارركم دحلا اهيلع ميقأو ةقحاس;ا ترركت ول  ]399 ةلأسم[
 طقس , ةبوقعلا نم فوخلا لجأ نم نكت مل ةبوتلا نا انزرحاو , ةنيبلا مايق لبق ةقحاس;ا تبات اذا  ]400 ةلأسم[

.تدح ، ةنيبلا مايق دعب تبات اذا اماو . ][ طوح&ا ىلع اهنع دحلا
 ،اهيف ةفطنلا تقلاف , اهتقحاسف , ركب ةيراج ىلع تعقوف ةجوزلا تماقف ، هتجوز لجر عماج ول  ]401 ةلأسم[
 دريو , اهنطب يف ام عضت ىتح رظتنتف ةيراجلا اماو .ةأر;ا مجرت مث .ركبلا ةيراجلا رهم ةأر;ا ىلعف .تلمحف

.ةنصحم ريغ اهرابتعاب ، دلجت مث , ةفطنلا بحاص هيبأ ىلإ
 , ةنيبلا وا رارق&اب كلذ تبث وا , ةرورض نودب ، :تدرجم دحاو رازا تحت اتدجو اذا ناتيبنج&ا  ]402 ةلأسم[

.نيدهاش ةنيبلا يفو ، ةدحاو ةرم رارق&ا يف يفكيو .دحلا نود ةدحاو لك ترزع
 نود امهنم لك رزع , ليلحت &و ةرورض نودب , دحاو رازا تحت نيدرجم ةأرماو لجر دجو ول  ]403 ةلأسم[

 نا طئاغلا لحم يف نوكي نا ][ طوح&او ،هدسج لك يف طئاغلاب لجرلا غيرمت يهو ىرخا ةبوقع اذه يفو .دحلا
 ةلأس;ا يف اذكو , هنودب مكحلا بترتي لب .مكحلا يف هل لخد & امم راز&ا تحت امهنوك نا رهاظلاو .دجو

.ةقباسلا

ثلاثلا دصق;ا
ةدايقلا

 نايبصلا وا لاجرلاو لاجرلا :بو ، انزلل ءاسنلاو لاجرلا :ب عمجلا : انه اهب داري ةدايقلا  ]404 ةلأسم[

 ةداع ذختت مل ام , :تر;او ةر;ا يف اهقدص مدع ــ ][ طوح&ا وه امك ــ رهاظلاو .ةقحاسملل ءاسنلا :بو ،طاولل
.ةعنص وا

 &و ،:تأرماو لجر ةداهشب تبثت &و .ةدحاو ةرم رارق&ابو , :لداع :لجر ةداهشب ةدايقلا تبثت  ]405 ةلأسم[

 .:ترم رارق&ا نوكي نا ][طوح&او .تادرفنم ءاسنلا ةداهشب
 .هرصم نم ىفنيو .ًاطوس نوعبسو ةسمخ ،ينازلا دح عابرا ةثNث داوقلا برضي هنا روهش;ا ]406 ةلأسم[

 اماو .لق&اب هريزعت مدع ىنعمب , ًاريزعت برضلا نم رادق;ا اذه باستحا ][ طوح&او .رهشيو قلحي : ليقو
 &و يفن ةأر;ا يف سيل هنا &ا , ةأر;او لجرلاو رفاكلاو ملس;ا كلذ يف يوتسيو .تبثت ملف ،ىرخ&ا تابوقعلا

.قلح &و ريهشت

عبارلا دصق;ا
ةملس;ا ىلع ةيمذلا جيوزت

 ينازلا دح برضي هنا ىوق&اف , ميرحتلاب ًا;اع اهعماجف , اهنذا ريغب ةملسم ىلع ةيمذ جوزت نم  ]407 ةلأسم[
 ىلع تخ&ا تنبو ، ةرحلا ىلع ةمأ جوزت اذا ام هوحنو .امهنيب قرف ، كلذب ةأر;ا ضرت مل ناو .نصح;ا ريغ
 ءطو نم وهف ،ميرحتلاب Nهاج ناك ناف .ميرحتلاب ًًا;اع ةزاج&ا لبق اهعماجو , ةمعلا ىلع خ&ا تنبو , ةلاخلا

.مجرلا وهو انزلا دح توبث ، ةلاخلاو ةمعلا يتروص يف رهاظلاو .هيلع ءيش &و ةهبشلا

ثلاثلا لصفلا
فذقلا

: روما هيف طرتشيو .طاوللا وا انزلاب :قيلا هجو ىلع ريغلا ماهتا : انه فذقلاب داري  ]408 ةلأسم[
.ةقحاس;ا اهيف امب , ةشحافلا لامعأ نم امهريغ نود , طاوللا وا انزلا صوصخب ماهت&ا نوكي نا : لو&ا رم&ا

 روهظل رثا &و .تبلاب ةرابعلا روهظ وا , يفرعلا ملعلا هب داريو , :قيلا هجو ىلع نوكي نا : يناثلا رم&ا
.نظلا وا كشلا وا لامتح&ا

 ملس;او ةأر;او لجرلاو دبعلاو رحلا :ب هيف قرف &و , ًادصاق Nًقاع ًاغلاب فذاقلا نوكي نا : ثلاثلا رم&ا
.رفاكلاو



 ملس;او ةأر;او لجرلاو دبعلاو رحلا :ب هيف قرف &و , ًادصاق Nًقاع ًاغلاب فذاقلا نوكي نا : ثلاثلا رم&ا
.رفاكلاو

 مل ،فاصو&ا هذهل ًادجاو فوذق;ا نكي مل ولف .ًافيفع ًاملسم ًارح Nقاع ًاغلاب فوذق;ا نوكي نا : عبارلا رم&ا
 دحاولاو بئاغلاو رضاحلاو هريغو بطاخ;او ةأر;او لجرلا :ب اهل دجاولا يف قرف &و .هفذقب دحلا تبثي

 .ددعت;او
 تنا وا , طئ& تنا وا , ناز تنا وا , تينز تنا : هلوقك .اهتلزنمب وا ةحيرص ةرابعلا نوكت نا : سماخلا رم&ا

 اذا , داوق اي هوحنو ناز اي، طئ& اي : هلوق لثم حضاو يفرع روهظ اهل ناك اذا ام اهوحنو .كربد نم حوكنم
.ةماعلا حNطصا هيلع امك امهدحأ هب ديرا

 مهفرع يف اهب داري & نكلو , فذقلا ىنعم اهيف تارابع لمعتست سانلا نم ةيناد ةقبط كانه  ]409 ةلأسم[
 لبقي كشلا عمو .دح Nف ، دصقلا ءافتنا عمو .قلط;ا متشلا وا ةيحتلا وا فرضتلاك , رخآ ىنعم داري لب , كلذ

.ريزعتلل هقاقحتسا ذئدنع دعبي &و .هسفن ملكت;ا ريسفت هيف
 .دح Nف كلذك ناك ناف .:عتي & ثيحب , رثكأف :نثا :ب ددرم ريغ , ًاددحم فوذق;ا نوكي نا : سداسلا رم&ا

.اهتمرب ةعامج فذق ريغ اذهو
.هتماقا زجي مل ، افع ولف .دحلا ةماقا فوذق;ا بلطي نأ : عباسلا رم&ا

 :لجر ةداهش يهو , ةنيبلابو , ةدحاو ةرم رارق&ابو , مكاحلا هعمس ول امك , ملعلاب فذقلا تبثي  ]410 ةلأسم[
.:لدع

 دحلا ةماقا بجي هناف , ربتع;ا ددعلا نم لقأ ددعب , طاوللاب وا انزلاب ةداهشلا : فذقلا دراوم نم  ]411 ةلأسم[
.فوذق;ا هبلطي مل ولو انه هتوبث رهاظلاو .دوهشلا ىلع

 بايثب برضيو .ىثن&او ركذلاو دبعلاو رحلا :ب كلذ يف قرفي &و , ًاطوس نونامث فذقلا دح  ]412 ةلأسم[
.طسوت;ا برضلا ىلع هيف رصتقيو .ءادرلاك ةيجراخلا بايثلا نع &ا درجي &و , هندب

 رحلا :ب قرفلا مدع ًاضيأ انه رهاظلاو .نارزعي امهنكلو , دحلا امهنع ءرد نانثا فذاقت ول  ]413 ةلأسم[
.ركذلاو ىثن&او دبعلاو

 ،:قرفتم هب وتا نأو ،ًادحاو ًادح  برض , :عمتجم هب اوتأ ناف , دحاو ظفلب ةعامج لجر فذق ول  ]414 ةلأسم[
.دح مهنم دحاو لكل دح ،:قرفتم مهفذق ولو .دح مهنم لك برض

.كلذ دعب دحلاب ةبلاط;ا هل سيلو , دحي مل , فذاقلا نع فوذق;ا افع اذا  ]415 ةلأسم[
 ناف .وفعلا مهل نا امك , هب ةبلاط;ا هئايلوNف , وفعي وا , هقحب بلاطي نا لبق فوذق;ا تام اذا  ]416 ةلأسم[

 وفعب طقسي &و , قحلاب ةبلاط;ا رخ�ل ناك , امهدحأ ًافعف , نيوخأ وا نيدلو نع تام اذا امك , يلولا ددعت
.كرتي & لب , ةبسنلاب طوقسلا طوح&او .لو&ا

 امهيب& سيلو , امهل قح دحلاو .بطاخ;ا ريغل فذقلا نم وهف , هتنبا وا صخش نبا دحأ فذق اذا ]417 ةلأسم[
.وفعلا وا هب ةبلاط;ا قح

.ًاددعتم مأ ًادحاو فوذق;ا ناك ءاوس .ةثلاثلا يف فذاقلا لتق ،فذقلا رركتب دحلا رركت اذا  ]418 ةلأسم[
.ًادحاو ًادح دح , دحلا هيلع ماقي نا لبق , دحاول دحاو صخش نم فذقلا رركت اذا  ]419 ةلأسم[

: قرط دحأب فذاقلا نع دحلا طقسي  ]420 ةلأسم[
 ىلع دوهش ةعبرأب ةلماك ةنيب تماقو انزلاب فذقلا ناك ولف .هقدص ىلع ةيعرشلا ةجحلا مايق : لو&ا قيرطلا

.تارم عبرأ ينازلا رقأ ول اذكو .دحي مل ، انزلا
.همدعب فوذق;ا رارقاب اذكو .فذقلا لوصح مدعب ةنيبلا مايق : يناثلا قيرطلا

.هوحن وا طاوللا وا انزلاب اهتحارص وا ةرابعلا روهظب كيكشتلا : ثلاثلا قيرطلا
.دحلا هنع طقس هتنع& اذاف , انزلاب هتجوز جوزلا فذق اذا امب صاخ وهو .ناعللا : عبارلا قيرطلا

 لبق ًاعجار هنوك :ب كلذ يف قرف &و , عجارلا دح , رثكا وا مهدحأ عجر مث , انزلاب ةعبرأ دهش ول  ]421 ةلأسم[

.مكحلا لبق هعوجر ناك ول عيمجلا دحي نا ][ طوح&ا نا ريغ .هدعب وا مكاحلا مكح
 .زاج;ا لامتحاو ةهبشلا لامتح& , دحلا تبثي مل ،يدلوب تسل : ًاعرش هل تباثلا هدلول لاق ول  ]422 ةلأسم[

.ورمع دلو تنا وا ديز دلوب تسل : لاق ول هوحنو
 فذقلاف .كلذ لاثمأو .كما تنز وا ةينازلا نبا اي وا ةينازلا تخأ اي وا ةينازلا جوزاي : لاق ول  ]423 ةلأسم[



.ورمع دلو تنا وا ديز دلوب تسل : لاق ول هوحنو
 فذقلاف .كلذ لاثمأو .كما تنز وا ةينازلا نبا اي وا ةينازلا تخأ اي وا ةينازلا جوزاي : لاق ول  ]423 ةلأسم[
 ىلإ ةبسنلاب ريزعتلا هيلع ، معن .هوحنو ، طول;ا نبا اي : لاق ول اذكو .انزلا هيلا بسن ن; لب , بطاخملل سيل

.هل زوجي & اميف , هكتهو بطاخ;ا ءاذيا
.رزعيو .فوذق;ا :يعت مدعل دح Nف , ناز نNف وا نNف اما : لاق وا ، ناز امكدحأ : لاق ول  ]424 ةلأسم[

 سيلو , مدقت امك ًافيفع فوذق;ا نوكي نا طارتش& .دح Nف , انزلاب ةروهش;ا وا روهش;ا فذق ول  ]425 ةلأسم[
.كلذك انه

 : لاق ول اذكو .هارك&ا وا اهيف ةهبشلا لامتح& .اهنود بطاخملل فذقلاف , ةنNفب تينز : هل لاق ول  ]426 ةلأسم[
.هارك&ا لامتحا عم نNفب تطل

 تينز : ةأرم& لاق ولو .اهل دحلا هيلعف , ةيناز اي : اهل لاق وا .ةينازلا نبا اي : ةنعN;ا نب& لاق ول  ]427 ةلأسم[
 , هسفن فذقلا يف دحلا توبث مدع عم .هارك&ا وا اهيف ةهبشلا لامتح& , دح Nف .هنNفب انا تينز : لاق وا .كب

.ًاريزعت هيلع نا دعبي & , معن .دحاولا رارق&اب انزلا توبث مدعو
 هب تبثي , هتغلو هفرع يف فذقلا دفي ملو .بطاخ;ا ههركي امب ضيرعت وا .ثويد اي : وحن شحف لك  ]428 ةلأسم[

 وا .رجاف اي وا.قساف اي وا .ضيحلا دلو اي  وا .مارحلا دلو اي  وا .مارح دلو تنا : هلوق هوحنو دحلا & ريزعتلا
.ءارذع كتدجو ام : هتجوزل لوقي نا وا .رمخلا براش اي

 .طاوللا وا انزلا نم هب رهتشا امب فذقلا ناك اذا .قبس امك ، دح Nف ، ًافيفع فوذق;ا نكي مل اذا  ]429 ةلأسم[
 هفذقف , رمخلا برشب رهتشا وا .طاوللاب هفذقف انزلاب رهتشا ول امك .دحلا تبث ،هب رهتشا ام ريغب هفذق ول اماو

.كلذ ريغ ىلإ .انزلاب
 دجن & انك ناو .& ما ةنيد يف ًازئاج هب فوذق;ا ىنع;ا ناك ءاوس .ملس;ا ريغ فذق ىلع دح &  ]430 ةلأسم[
 همأ نكلو ملسم صخشل صخش لاق ول ام كلذ نمو .كلذ رفاكلا معزي دق نكلو .طاوللاو انزلا حيبي ًايوامس ًانيد

 .ريزعتلا هيلع تبثي نكلو .هيلع دح Nف .ةرفاكلا هم& فذقلاف .ةيناز كما وا ةينازلا نبا اي : ةرفاك
ىرخا دودح يف عورف 

 ،ريطخلا هلام وا هضرع وا هسفن ىلع ررضلا فخي مل ام , هعماس ىلع  يبنلا بس نم لتق بجي  ]431 ةلأسم[
 .مNسلا هيلع بلاط يبا نب يلع :نمؤ;ا ريما بس هب قحليو .كلذك :نمؤ;ا نم هريغ ىلع ررضلا وا , كلذ وحنو

.يعرشلا مكاحلا نذا هلتق زاوج جاتحي &و
 يف ، مNس&ا يبنب ,ءايبن&او ،اهيلع �ا مNس ءارهزلا ةمطافو ,  :موصع;ا ةمئ&ا قاحلا يف  ]432 ةلأسم[

 :حلاصلاو ءاملعلا متش دنع ريزعتلا لومش رهاظلاو .ةصاخ ريزعتلا ةماقاب طايتح&ا هعم كرتي & ، لاكشا كلذ
.ًاضيأ

.يعرشلا مكاحلا نذا ىلإ ةجاح نود نم , ررضلا نمأو نكمتلا عم هلتق بجو ةوبنلا ىعدا نم  ]433 ةلأسم[
 ىلع هب ًارضم ناك ول ىتح Nيلق هلمع وا هملعت نم نود .لتقي ،:ملس;ا نم رحسلا نهتما نم  ]434 ةلأسم[

 نكي مل اذا امأو , لتقي مل هنيد يف ًازئاج نأك ناف ،رافكلا نم رحسلا نهتما نم اماو .رزعي هنكلو , ][ طوح&ا
.ررض وا فوخ وا ةيقت ريغ يف , ًاقلطم يبرحلا لتق زاوجل يمذلا رفاكلا يف انه مNكلاو .لتق هنيد يف ًازئاج

 Nب ، زئاج هب ررضلا عفدل هب لمعلا عمو .هتمرح ىلع ليلد & , هب لمعلا نودب رحسلا ملعت  ]435 ةلأسم[
 هب لمعلا وا هملعت نا ريغ .ىرخأ بابسا نم وا رحسلا نم ًاجتان ررضلا كلذ ناك ءاوس .بجي دق لب , لاكشا
 ةمرحم روما جاتنا وا هب رارض&ا لج& هب لمعلا نا امك , ًامارح ناك ، ةعيرشلا يف ةمرحم روما ىلع فقوت اذا

.لاكشا Nب مارح ،ةعيرشلا يف

عبارلا لصفلا
ركس;ا برش

 هيلع بجو , لقعلاو غولبلاو عوضو;او مكحلاب ملعلاو رايتخ&ا عم عاقفلا وا ركس;ا برش نم  ]436 ةلأسم[
.ًاريثك وا Nيلق هنم برش ءاوس , & مأ Nعف ًاركسم ناك ءاوس .دحلا

 Nف , كNهلا نم هسفن ظفحل ،رارطضNل وا ،ةيقتلل وا , هاركNل هبرش اذا ام رايتخ&ا ديقب جرخ  ]437 ةلأسم[



.ًاريثك وا Nيلق هنم برش ءاوس , & مأ Nعف ًاركسم ناك ءاوس .دحلا
 Nف , كNهلا نم هسفن ظفحل ،رارطضNل وا ،ةيقتلل وا , هاركNل هبرش اذا ام رايتخ&ا ديقب جرخ  ]437 ةلأسم[

.دح
.دحي مل ،ًاركسم هبرشي يذلا عئا;ا اذه نوكب Nهاج وا , ركس;ا برش ةمرحب Nهاج ناك ولو  ]438 ةلأسم[
 & وهو .ركسا ناو دحلا بجي مل ، قدصي مل ولف , برشلا ناونع قدص راد;ا نوكي نا طوح&ا  ]439 ةلأسم[

 ةرطقلاب ظملتلاك ًاضيأ مفلا قيرط نع انايحأ قدصي & لب .ًامزج مفلا قيرط ريغ نع قيرزتلا ىلع قدصي
 , دحلا بجي Nف , ًاعطق رمخلا برش قدصي & هناف , رمخلا هيف كلهتسا دق رخآ عئام برش كلذكو .:ترطقلاو

.برشلا مرح ناو
 وا ،ذيبنلا وهو رمتلا نم ذخت;ا وا ,رمخلا وهو بنعلا نم ذخت;اك , هعاونا :ب ركس;ا يف قرف &  ]440 ةلأسم[

 نم ذخت;ا وا , زر;ا وهو ريعشلا نم ذخت;ا وا , ][ عتبلا وهو لسعلا نم ذخت;ا وا , عيقنلا وهو بيبزلا نم ذخت;ا
 ولو .لقن مل مأ هتساجنب انلق ءاوس , هبرش مرحي ًاركسم ماد ام .رخا ءيش يأ وا بشخلا وا ةرذلا وا ةطنحلا

.دحلا هيلعف ,اهريغ نمو اهنم دحاو نم وا ةقباسلا روم&ا نم :ئيش نم ركس;ا لمع
 نا &ا .هتراهطب انلق ناو لب , ركسم ريغ هنوك ضرف ناو .عاقفلا  دحلا بوجو يف ركس;اب قحلي  ]441 ةلأسم[

.دحلا هيفو , لاح يأ ىلع مارح هبرش
 نأب , ركس;ا ناونع هيلع قدص اذا هريغب جزتم;ا ركس;ا برش يف دحلاو ةمرحلا يف لاكشا &  ]442 ةلأسم[
 ولو .راكس&ا ءاقب عم نكل ناونعلا هيلع قدصي & ثيحب هريغب جزتم;ا يف لاكشا & امك .هيف ًاكلهتسم هريغ ناك
 لاكشا Nف , هتراهطب انلق ناف , ةيذغ&او ةيود&اك , هريغ يف كNهتسNل , راكس&او ناونعلا امهو نارم&ا لاز

 لحم هنا &ا , دحلا بوجو روهش;اف , هبرش ةمرحو هتساجنب انلق ناو .هيلع دحلا مدعو هبرشو هلكا زاوج يف
.عنم لب لاكشا

 ليختب ًاعئام برش ولو .دحلل بجوم هنا لهج ولو , دحلا بجو ،ةمرحلاب هملع عم ركس;ا برش ول  ]443 ةلأسم[
 عئا;ا ناب ملع ولو .دحي مل , ًاركسم نابف ركسمب سيل هنا ليختب ناك وا ركسمب سيل هنا حضتاف ركسم هنا
 , راكس&ا نود Nيلق هنم برشف .Nعف ركسا ام وه دحلا هيلع ام نا ليخت هنا &ا , Nعف ًاركسم ناكو , ركسم

.دحلا بوجو رهاظلاف
 بلقني نا &ا , رانلاب وا سمشلاب وا هسفنب يلغ ءاوس يبنعلا ريصعلا برش ةمرح يف لاكشا &  ]444 ةلأسم[

 لحم هبرش ىلع دحلا ةماقا نوكتف , ًاركسم هنوك تبثي مل ريخ&ا اذهو .هاثلث رانلاب Nغ ام بهذي وا .Nخ
 , هزاوج يف لاكشا Nف , هريمخت لبق يعيبطلا هدوجوب ريصعلا برش اماو .هبرش مرح ناو , عنم لب , لاكشا

.امهريغل وا بيبزلل وا بنعلل ناك ءاوس
 ءاضقلا ماما عفارتلا دصقب رقا ءاوس .ةدحاو ةرم رارق&ابو , :لدع ةداهشب ركس;ا برش تبثي  ]445 ةلأسم[

 &و تامضنم & ءاسنلا ةداهشب برشلا تبثي &و .ًاراتخم Nًقاع ًاغلاب رق;ا نوكي نا بجي نكل .ةفدص وا
.نهتداهش نم نانئمط&ا وا ملعلا لصحي مل ام .تادرفنم

 وا يوادتلل تبرش : هلوقك .برشلا زاوج هعم لمتحي ءيشب نرتقي & نا هب رارق&ا يف ربتعي  ]446 ةلأسم[
 مث قNط&ا وحنب رقا ولو .دحلا تبثي مل ،ًاروذعم هبرش هنا ىلع ةنيرقلا تماقو قNط&ا وحنب رقا ولو .اهركم

.ةحئارلاو ةهكنلا دوجو دحلا توبث يف يفكي & امك .هنم لبق , هيلع قدصلا لمتحم ًارذع ىعدا
 برشلا تبث , ةعقاولا ددعت لامتحا ىلإ ًايدؤم امهفNتخا نكي مل ناف , نادهاشلا فلتخا اذا  ]447 ةلأسم[
 ول امك , دحلا تبثي مل ،كلذ ىلإ ًايدؤم ناك اذا اماو .رخ�ا يف دييقتلاو امهدحأ يف قNط&ا يف امك , دحلاو
 دهش اذا ام , دحلا مدعب ىلواو .هنامز وا برشلا ناكم وا , رمخلا وا عاقفلا وه له بورش;ا ةيعون يف افلتخا

.كلذب رخ�ا دهشي مل ناو , دحي & هناف .عوضو;ا وأ مكحلاب لهجلاك , رذعلا بجوي امب امهدحأ
.ةأرما مأ Nجر براشلا ناك ءاوس , ةدلج نونامث برشلا دح  ]448 ةلأسم[

 دحي لب , ًارهاجتم برشف , برشلاب رهاجتم ريغو ًايمذ ًايباتك ناك اذا ،برشلا دح رفاكلا دحي  ]449 ةلأسم[
 عم هجو نم ولخي & نكلو .لاكشا مهيلع دحلا توبث يفف رافكلا نم مهريغ امأو .:يمذلا نم رهاجت;ا قلطم

.اننيد يف يه امك , مهنيد يف ةمرحلا توبثو رهاجتلا
 ريغ رتاس بوث بوجو عم دلجتف ةأر;ا امأو .:فتكلا :ب بايثلا نع ًادرجم دحلا لجرلا برضي  ]450 ةلأسم[

.برضلا ملأ نم عنام



 ريغ رتاس بوث بوجو عم دلجتف ةأر;ا امأو .:فتكلا :ب بايثلا نع ًادرجم دحلا لجرلا برضي  ]450 ةلأسم[
.برضلا ملأ نم عنام

 يف لتق , :ترم دحلا رركت ناو .امهدعب دح امهنيب دحي مل ناف , رثكا وا :ترم رمخلا برش اذا  ]451 ةلأسم[
.تاركس;ا رئاس يف لاحلا كلذكو .ةثلاثلا

 هارك&ا هقح يف لمتحا اذا ،معن .دحلا مزل , اهئيقب رخآ دهشو , رمخلا برشب دحاو لجر دهش ول  ]452 ةلأسم[
.ءيقلاب نيدهاشلا Nك دهش اذا اميف , لاحلا كلذكو .دحلا تبثي مل ،هابتش&ا وا

 دهع ديدج ناك اذا امك , هابتش&ا هقح يف لمتحا ناف , Nحتسم رمخلا برش اذا ملس;ا  ]453 ةلأسم[
 هيلع يرجتو , ًادترم ناك ،هقح يف كلذ لمتحي مل ناو .لتقي مل ،:ملس;ا دNب نع ًاديعب هدلب ناك وا .مNس&اب
 يف لاحلا كلذكو .هلحم يف روكذم وه امك , ةأر;ا وا لجرلا وا يرطفلا وا يل;ا نم هبسحب لك , دتر;ا ماكحا

.نيدلا يف تايرورضلا رئاس لب , ةتي;او ريزنخلاك ةمرح;ا ةمعط&ا رئاس لب , تاركس;ا رئاس لNحتسا
 بات اذا ام هنم ىلواو , دحلا هنع طقس ةنيبلا مايق لبق , ًاحوصن ةبوت , رمخلا براش بات اذا  ]454 ةلأسم[

 لاكشا Nف , هنع باقعلا   ءرد لجأ نم هتبوت نا انزرحا وا , ةنيبلا مايق دعب بات اذا اماو .مكاحلل هرما عفر لبق
.هيلع دحلا توبث يف

 :ب ريخم مكاحلاف , ةنيب كانه نكت ملو , بنذلاب روعشلا هنم فرعو , هلعفب رمخلا براش رقا نا  ]455 ةلأسم[
.هيلع دحلا ةماقاو هنع وفعلا

 نوكي & ،كلذ وحنو ،ضرم نم وا حورج نم , هببس ناك ايأ , ريزعتلا وا دحلا يف لصحي ام  ]456 ةلأسم[
 مدع يف لاكشا Nف , مجرلاك , Nتاق دحلا ناك ناف , تو;ا اماو .مكحلا قدص عم قNط&ا ىلع ًانومضم
 طوحأ هنكلو .ًاضيا , نامضلا مدع رهاظلاف , زواجتلا مدع عم , ةافولا ىلإ ىداو همدع عم اماو.هنامض

 .يعد;ا ىلع وا مهيلع ًانومضم هنوك لئاسم ةدع يف قبس دقف ،دوهشلا بذك عم اماو .لا;ا تيب نم ابابحتسا
 .نومضم ريغ هناف , رارق&ا بذك فNخب

سماخلا لصفلا
ةقرسلا
 دصاقم هيفو

لو&ا دصق;ا
دحلا بوجو طئارش

 : روما ةدع قراسلا دح بوجو يف ربتعي  ]457 ةلأسم[
 يف رزعيو .ًاضيأ ةيناثلا لب ، لو&ا ةر;ا يف هنع ىفعي لب , دحي مل ،يبصلا قرس ولف .غولبلا : لو&ا رم&ا

 مظعلا نم ذخأ ولو , هعباصا فارطا محل نم عطقي وا ]عبص&ا نم ىلو&ا ةدقعلا يهو [ هلمانأ عطقت وا ةثلاثلا

 عبس نود نوكي & نا ][ طوح&او .ًازيمم Nفط ناك اذا هلك اذه , ىمدت ىتح هعباصا فارطا كحت وا .Nيلق
 عطقب ءازتج&ا نكما &او لو&ا لصف;ا نم اهلبق عطق دق ناك اذا [ يناثلا لصف;ا نم عطق داع ناف .:نس
.ةبوقعلاب هلهجو يبصلا ملع :ب قرف &و .اهلك ةعباصا تعطق ةسماخ ةرم ةقرسلل داع ناف .]لو&ا لصف;ا

 ترركت ناو ىتح .ًايراودا ما ًاقبطم ناك ءاوس , هنونج لاح قرس اذا نونج;ا عطقي Nف . لقعلا : يناثلا رم&ا
.هيف ريثأتلا نكما نا هبيدأت :عتي , معن .هنم ةقرسلا

 قدصيو .دحي مل، هل كلام ريغ هنا ناب مث ،هذخأف , هكلم ينNفلا لا;ا نا مهوت ولف .ةهبشلا عافترا : ثلاثلا رم&ا
 .:مي نودب كلذ ىعدا اذإ

.ًارطضم وأ ًاهركم ناك نم دحي Nف ،هارك&او رارطض&ا مدع : عبارلا رم�ا
 عطقي ليقو ،تناك ةلمع يأ نم هتميقب وأ ،رثكأف كوكسم يبهذ رانيد عبر رادقمب لا;ا نوكي نا : سماخلا رم�ا

.كلذ نع صقن اميف عطق &و .ةقرسلا هيف تلصح يذلا دلبلا ةلمع دمتع;او .رهظ&ا وهو ،رانيد سمخ يف
 مل ،لقا وأ هتصح ردقب كرتش;ا لا;ا نم قرس ولف .هريغ :بو هنيب ًاكرتشم لا;ا نوكي & نا : سداسلا رم�ا
 يفو .دحلا ميقا بهذلا نم رانيد عبر ردقب دئازلا ناكو هتصح رادقم نم رثكا قرس ول ،معن .رزعي هنكلو ،دحي

 طرشلاب ،ةماعلا قوقحلا نم وأ :ملس;ا لام تيب نم وأ منغ;ا نم ةقرسلا : كرتش;ا لا;ا نم ةقرسلا مكح



 يفو .دحلا ميقا بهذلا نم رانيد عبر ردقب دئازلا ناكو هتصح رادقم نم رثكا قرس ول ،معن .رزعي هنكلو ،دحي
 طرشلاب ،ةماعلا قوقحلا نم وأ :ملس;ا لام تيب نم وأ منغ;ا نم ةقرسلا : كرتش;ا لا;ا نم ةقرسلا مكح

 .طئارشلا رئاسو روكذ;ا
 قرس ول اماو .دحي مل هدلو نم عاتـ;ا ب&ا قرس ولف .عات;ا بحاصل ًادلاو قراسلا نوكي & نا : عباسلا رم�ا

 وأ جوزلا كلذكو امهريغو خ&او م&ا اهيف امب طئارشلا عامتجا عم ،براق&ا رئاس دحيو .دح هدلاو نم دلولا
.ةجوزلا

 ،زرحلا كتهو لا;ا قرس ولف .هيف فرصتلاو هلوخد يف نوذأم ريغ ناكم يف ًازرحم لا;ا نوكي نا : نماثلا رم�ا
 اذه نمو .عطقي مل هدي تحت لا;ا ناك وأ هلوخد يف نوذأم ناكم نم وأ زرحم ريغ ناكم نم هقرس ول امأو .عطق
 وأ ةجوزلا وأ جوزلا نم ةقرسلا كلذكو .ةنام&ا قرسو ناخ اذإ اميف نمأتس;ا لا;ا  ]زرح;ا ريغ ينعي[ ليبقلا

 نم ةقرسلا : ليبقلا اذه نم كلذكو .لوخدلا يف ًانوذأم ناك وأ ،ًازرحم نكي مل اذإ اميف اهوحنو خ&ا وا ب&ا
 .هيف دح & امم كلذ لك ناف .اهوحنو تاحاسلاو ةماعلا تامامحلاو دجاس;اك ةماعلا عماج;ا

 .عطقي مل ،لا;ا ذخاو ًانلعو ًارهق زرحلا كته ولف ،ًارس لا;ا ذخأي نا : عساتلا رم�ا
 وأ ،نهرلا يف امك ،هسفن كلم لا;ا نكلو ،هريغ قحل ًاقلعتم ناك ول اماو ،هريغ كلم لا;ا نوكي نا : رشاعلا رم�ا

 .عطقي مل ،ةراج&ا يف امك ،هريغل ًاكلم هتعفنم تناك
 لاحلا كلذكو .عطقي مل ،ه&وم لام نم دبعلا قرس ولف .ناسن�ل ًادبع قراسلا نوكي & نا : رشع يداحلا رم�ا

 .اهنم قرس اذإ ةمينغلا دبع يف
 رادقم وهو ،ًايعرش &اقثم يواسي قباسلا سماخلا رم&ا يف هانفرع يذلا كوكس;ا رانيدلا :  ]458 ةلأسم[ 

 دقو .مارغلا نم 0,732 يواسيو ةبح 3,6 اهسمخ نوكيو .مارغ 3,66 يواسيو بهذلا نم ةبح رشع ينامث
.دحاو ءىش انه اهنم دار;او .طاريقلا وا ةصمحلا :ةبحلا ىلع حلطصن

.عطقي مل ،هيلا ًاجاتحم ةعاجم يف ًاماعط قرس نم  ]459 ةلأسم[
 ةراعتسا وأ لا;ا بحاصل ًاكلم ناك ءاوس .ًامارح هيف قراسلا فرصت نوكي نأ زرحلا يف مه;ا  ]460 ةلأسم[

 وا ًاتيب راعتسا ولف .كلذ لك يف ةتباث قراسلا ىلع فرصتلا ةمرح ناف .ًابصغ ناك ول ىتح وا ةراجا وا
.عطق ،رجأتس;ا وا ريعتسملل &ام قرسف ،رجؤ;ا وا ريع;ا هبقنف هرجأتسا

.هفيضم نم قرس اذا ،عطقلا بوجو نم ىنثتسم فيضلا  ]461 ةلأسم[
.Nف &او ،عطق زرح يف لا;ا ناك ناف ،رجأتس;ا لام نم ريج&ا قرس اذا ]462 ةلأسم[

.اعطقي مل ،لا;ا امهيناث ذخاو ،:صخش دحأ هكتهف ،زرح يف لا;ا ناك اذا ]463 ةلأسم[
 وا كاذ هلمع يف Nقتسم نوكي نأ :ب ،زرح نم عاتملل جرخ;ا قراسلا ىلع دحلا توبث يف قرف & ]464 ةلأسم[
 نوكي نا :ب ًاضيا كلذ يف قرف &و .ًاعيمج امهيلع دحلا تبث ،ًادحاو ًاعاتم ناصخش جرخأ ولف .هريغل ًاكراشم

.ناويح وا ةلآ ةطساوب جارخ&اك ،هيلا جارخ&ا دنتسا اذا بيبستلاب نوكي نا وا ةرشاب;اب
 عطقلا وه ىوق&ا لعلو .عطقلا باصن نفكلا ةميق تغلب اذا ،عطق نفكلا قرسو ًاربق شبن نم ]465 ةلأسم[

.][طوحأ ةميقلا كلتب ديقتلا ناك ناو ،ًاقلطم
 عطقيف .كلذك هنم قورس;ا يف قرف & اذكو .يمذلاو ملس;او ىثن&او ركذلا :ب دحلا يف قرف & :]466 ةلأسم[

.ملسم نم ملسم قرس اذا امع Nضف .يمذ وا ملسم نم قرس اذا .يمذلاو يمذلا نم قرس ناو ملس;ا
 وا لق&ا ةميقب عطقي لهف .ةميقلا يفلتخم اناكو ،:تكسب :كوكسم نيرانيد جاور ضرف ول  ]467 ةلأسم[

.رثك&ا غولب ][طوح&او لق&ا غولب ةيافك هبش&ا ؟ رثك&ا
 ،ًامهرد هنوك ليختب ًارانيد قرس ول امك ،باصنلا دح ىلا هلوصو مدع ليختو ًائيش قرس ول ]468 ةلأسم[

.عطقي مل ، ًارانيد هنوك ليختب ًامهرد قرس ول امك سكعنا ولو ،عطقلا رهاظلاف
 نوكي لهف ، ءىشل زرح عضوم ناك ولف .سانلا فراعت يف زرحلا يف ةفلتخم ءايش&ا تناك ا; ]469 ةلأسم[

.ًازرحم زرحلا ناونع مادام ،كلذ رهاظلا .ءىش لكل ًازرح
 ،يلخادلا بوثلا يف لا;ا ناك ولف .زرحلا قدص رادم عطقلا راد ،ناسنا بيج نم قراس قرس ول :]470 ةلأسم[

 بوثلا ةناطب يف بيجلا ناك ول اذكو .اهوحنو ةلسلسب زرحم هنكلو يجراخلا بوثلا يف ناك ول اذكو .عطق
 نم ًائيش قش اذا ،معن .قراسلا عطقي مل ًاحوتفم ًارهاظ كلا;ا بيج ناك اذا امأو .رهظ&ا ىلع يجراخلا

.هنمض شامقلا



 نم ًائيش قش اذا ،معن .قراسلا عطقي مل ًاحوتفم ًارهاظ كلا;ا بيج ناك اذا امأو .رهظ&ا ىلع يجراخلا
.هنمض شامقلا

 عطقلا مدع يف لاكشا & امك .اهزارحاو اهفطق دعب راجش&ا رامثا يف عطقلا توبث يف لاكشا & ]471 ةلأسم[
 لهف ،Nفقم ناتسبلا ناك ول امك ،ةزرحم تناك اذا امأو .ةزرحم راجش&ا نكت ملو ،ةرجشلا نم ةرمثلا تقرس اذا

.كلذ رهاظلا .؟رامثلا ةقرسب عطقي
 &و ،دحلل هميلست ه&وم ىلع بجيو .ه&وم لام نم هتقرس ريغ يف دبعلاو رحلا :ب دحلا يف قرف & ]472 ةلأسم[

.هل ًانومضم نوكي
 .ًايلك وا ًايصخش نوكي نأ :ب كلا;ا يف قرف &و ،ًاكولمم لا;ا نوكي نا دحلا يف ًاعرش مه;ا ]473 ةلأسم[
 ىلع عطقي مل ،ًاكلم لا;ا نكي مل ول اماو .ةداسلا مهسو ةاكزلل قحتس;ا ةيكلمو يرذلا فقولل ةيرذلا ةيكلمك

 انلق اذا ، مام&ا مهس كلذكو ،:علا نود ةعفن;ا ةيكلم لجأ نم ةيرذلا ىلع وا تاهجلا ىلع فاقو&اك ، ][طوح&ا
.رهاظلا وه امك ،ةيصخشلا ةيكل;ا نود هيلع هتي&وب

 سيل هلك ،اهيلع يذلا لفقلا اذكو ،جراخلا نم رادجلاو بابلا ىلع ينب ام اذكو زرحلا باب ]474 ةلأسم[
 بابلا ءارو يذلا رادجلا نا امك ،ًازرحم ناك رخآ باب بابلا لخاد يف ناك ول ،معن .عطقي & ،هقرس اذاف .ًازرحم

.طئارشلا رئاس عم ،دحلا قحتسا ،هيلع امم وا ًائيش هنم قرس ولف ،ًاضيأ زرحم لو&ا
 ما ،امهريغو طبلاو جاجدلاك ،&وكأم ناك ءاوس .ًازرحم ناك ناو ، ًاقلطم رويطلا ةقرس يف عطق & ]475 ةلأسم[

&.
 نداع;ا كلذك سيلو .ماخرلاو رخصلاو حل;او لمرلاو بارتلاك ضر&ا داوم ةقرس يف عطق & ]476 ةلأسم[

.اهريغو بهذلاو طفنلاو ةميركلا راجح&اك .اهيف ةلخادلا

يناثلا دصق;ا
هقرسلا دح هب تبثي ام

 ءاسنلا ةداهشب &و ،:تأرماو لجر ةداهشب تبثي &و .:لدع :لجر ةداهشب &ا ةقرسلا دح تبثي & ]477 ةلأسم[
.تادرفنم

 اماو .طوحا :ترم راركتلا ناك ناو ،ةدحاو ةرم ،اهطئارشب ةقرسلاب رارق&اب ًاضيا دحلا تبثي :]478 ةلأسم[
.ةدحاو ةرم رارق&اب هتوبث يف لاكشا Nف ،قورس;ا لا;ا نامض ينعي مرغلا

 :ب رق;ا يف قرف & نكلو .نونج;او يبصلا رارقاب رابتعا Nف ،لقعلاو غولبلا رق;ا يف ربتعي :]479 ةلأسم[
.ىوق&ا ىلع دبعلاو رحلاو هيفسلاو ديشرلاو ىثن&او ركذلا

 لفاغلاو لزاهلا كلذكو .مرغي ملو عطقي مل ،اهركم رقأ ولف ،دصقلاو رايتخ&ا رق;ا يف ربتعي ]480 ةلأسم[
.دصقلا دقف عم ،مهبارضأو ،هيلع ىمغ;او مئانلاو طلاغلاو

.عطقي لب ،عمسي مل ، هرارقا رق;ا بذك ول ]481 ةلأسم[
 اذا اماو .رارق&ا لبق اذكو ،دحلا طقس ،باقعلا فوخ ريغ نم هنيبلا مايق لبق قراسلا بات ول ]482 ةلأسم[

.طوقس Nف ةنيبلا دعب اماو .عطقلاو وفعلا :ب ًاريخم مام&ا نوكي نا حجر&اف ،رارق&ا دعب بات

ثلاثلا دصق;ا
دحلا يف

 هل قبسي مل هنا ىنعمب .ىلو&ا يه ةقرسلا تناكو ،ةقباسلا طئارشلا عامتجا عم قراسلا دح ]483ةلأسم[
  ،ًايناث قرس ولو .ماهب&او ةحارلا هل كرتتو ،ىنميلا ديلا نم عبر&ا عباص&ا عطقب نوكي دحلاف .دحلا ةماقا

 ولو ،ةعبار قرس ناو .لا;ا تيب نم هيلع قفنأو ًامئاد سبح ةثلاث قرس ناو .بقعلا هل كرتو ىرسيلا همدق تعطق
.دبعلاو رحلاو ىثن&او ركذلاو رفاكلاو ملس;ا :ب كلذ يف قرف &و .لتق ، نجسلا يف

 ،هدي تعطق ول اماو .طقف ىنميلا عطق وهو .دحاو دح هيلعف ،دحلا لصحي ملو ،ةقرسلا ترركت ول ]484 ةلأسم[
.يناثلا دحلا هقحل ،ةيناث ةقرس ىلع ةيناث ةنيب تماق مث

 ،يناثلا رهاظلا .اهعطقل يفرعلا قدصلا ىفكي ول ،عباص&ا لصافم نم عطقلا يف ةقدلا بجي له ]485 ةلأسم[
.رهاظ دوجو اهنم عبصا ي& ىقبي & نا ىلع



 ،يناثلا رهاظلا .اهعطقل يفرعلا قدصلا ىفكي ول ،عباص&ا لصافم نم عطقلا يف ةقدلا بجي له ]485 ةلأسم[
.رهاظ دوجو اهنم عبصا ي& ىقبي & نا ىلع

 يف هيلع حسملل هرهاظ ضعب ءاقبا بجي وا ،دوجسلا يف هلامعتس& مدقلا ماهبا ءاقبا بجي له ]486 ةلأسم[
 بقعلا هل ىقبي لب ،قاسلا لصفم نم عطقي & نكل .قاسلا دنع نم عطقي نا زوجيف .تبثي مل كلذ لك .ءوضولا

.ميقتس;ا ىش;او فوقولا ىلع هدعاسيل
 وا ءNّش ىنميلا تناك وا :تعيبط تناك ءاوس .ىرسيلا نود ةقرسلا يف ىنميلا ديلا عطقت ]487 ةلأسم[

.:تهوشم وا :تئNش ًاعم تناك وا سكعلاب وا ةيعيبط ىرسيلاو ةهوشم
 هلجر يف كلذ وحن هل ناك وا ،عبرا نم رثكا عباصا ماهب&ا ريغ ىنميلا ديلا يف هل ناك ول ]488 ةلأسم[

.هلك عطق ،ىرسيلا
 ةيلص&ا تزيمت ناف .فتكلا نم وا قفر;ا نم نادي هل ناك وا ىنميلا هدي فرط يف نافك هل ناك ول ]489 ةلأسم[

.امهادحا عطق ىلع راصتق&ا ][ طوح&اف زيمتت مل ناو .ةيلص&ا تعطق ةئراطلا نم

 ][طوح&ا ناك ناو ىوق&ا وهو .راسي هل نكت مل ناو ىنميلا عطقت هنا باحص&ا :ب روهش;ا ]490 ةلأسم[
.راسيلا عطقت مل ،اهعطق لبق تبهذف ،ةقرسلا لاح :مي هل ناك ولو .هفNخ

 ىلا &و ىرسيلا لجرلا ىلا &و ىرسيلا ىلا لقتني &و ،عطقلا هنع طقس ،هل :مي & نم قرس ول ]491 ةلأسم[
 هنع طقسي هناف ،ىرسي لجر هل نكت ملو ،ًايناث قرس مث ىنميلا هدي تعطقف قرس ول اذكو .رزعي هنكلو ،نجسلا
 ،ةثلاث ةرم قرس ول قراسلا اذه لثم نا امك .رزعي لب ،سبحي &و ىنميلا هلجر &و ىرسيلا هدي عطقت &و ،عطقلا

.لتق ،ريزعتلا وا دحلا قبس عم ،ةعبار قرس ولو .رزعي لب .سبحي مل
 .صاصقلا هيلعف ،هراسي اهنأب هملع عم قراسلا دي ]دودحلا ةماق& بوصن;ا وهو[ دادحلا عطق ول ]492 ةلأسم[

 ،تأزجأ ،اهعطقف هنيمي اهناب دقتعا ول اماو .عنم لب لاكشا هيفو ،روهش;ا ىلع قراسلا نع دحلا طقسي &و
 طقسي هنا امك .ًامهوتم هسفن قراسلا اهعفد ول ةصاخو ،لاكشا لحم وهو ،ةيدلا هيلع : ليقو .ءىش هيلع سيلو

.ًاضيا ىنميلا عطق كلذب
.مل&اب روعشلل ًاعفد يعضو;ا ريدختلا هيف بجي &و ،هل مزN;ا همNيا زوجي ،عطقلا زوجي امك ]493 ةلأسم[

 ،ةيدايتع&ا اهتافعاضمو اهتيارس نمضت &و .ةيد &و ًاصاصق & ،ةنومضم ةعوطق;ا ديلا نوكت & ]494 ةلأسم[

 يقاب اماو .حرجلا اذهب تو;ا نم هذاقنا ][ طوح&ا ىلع مكاحلا ىلع بجي ،معن .اهنع مدلا عطق بجي &و
.هنع عنمي &و ،هتقفن هيلع بجت نم ىلع وا هيلع وهف يوادتلا

 اهيف نكمي ناك ةدم تضم اذا اماو ،دحأ ىلع نامض Nف ،عقوت نودب هدي عطقب قراسلا تام اذا ]495 ةلأسم[
 راصحنا عم .لا;ا تيب نم هتيد نامض رهاظلاف ،تامف نايسنلا وا لامه&ا لصح نكلو ،تو;ا نم هذاقنا

.مه&ا هنوك وا دحلاب ببسلا
 قارسلا :ب بيصنلا نا ضورف;او .عطق Nف ًاباصن امهنم لك بيصن غلبي مل &ام نانثا قرس اذا ]496 ةلأسم[

.يواستلاب
 هنع طقس ،ةنيبلا مايق لبقو هدعب وا ،مكاحلا ىلا هرما عفر لبق ،قراسلا نع هنم قورس;ا افع اذا ]497 ةلأسم[

 دصق ىلا امهنم لك جاتحي لب .لا;ا عفد نع وفعلا مزNي & دحلا ةماقا نع وفعلاو .Nف ،كلذ دعب امأو .دحلا
.لقتسم

 ،ــ برق&ا وه امك ةيبسحلاروم&ا يف ةنيبلا لوبق ىلع ءانب ــ ةنيبلا وا رارق&اب ةقرسلا تتبث اذا ]498 ةلأسم[
 قورس;ا ناك اذا هوحنو .هزاوج رهظ&او ،فNخ هيف ؟هنم قورس;ا ةبلاطم نود نم دحلا هيلع ميقي نا مامNل لهف

.قبس امك طئارشلل ةعماج تناك اذا ةماعلا لاوم&ا نم
 نا اذكو .دحلا هنع طقس ،مكاحلا ىلا هرما عفر لبق كلذ ناك ناف ،ةقورس;ا :علا قراسلا كلم ول ]499 ةلأسم[

 ةبهلاو ءارشلا :ب انه كل;ا ببس يف قرفي &و .طقسي مل ،هدعب ناك ناو .ىوق&ا ىلع ةنيبلا مايق لبق ناك
.اهريغو ثر&او

 طقس ،ًافرع هبحاص ىلا ادر هيلا درلا ناك ناف .هزرح ىلا هدر مث ،صخش زرح نم لا;ا جرخا ول ]500 ةلأسم[
 مايق لبق وا مكاحلا ىلا هعفر لبق ناك ناف درلا تقوب طونم هنا رهاظلاو .فNخ دحلا طوقس يفو ،نامضلا هنع

.طقسي مل ،اهدعب ناك ناو ،دحلا طقس ،ةنيبلا



 مايق لبق وا مكاحلا ىلا هعفر لبق ناك ناف درلا تقوب طونم هنا رهاظلاو .فNخ دحلا طوقس يفو ،نامضلا هنع
.طقسي مل ،اهدعب ناك ناو ،دحلا طقس ،ةنيبلا

 ،لاملل جرخم هنا امك زرحلل كتاه هنا قدص ناف .دحاو هنم لا;ا جرخاو ،ةعامج زرحلا كته اذا ]501 ةلأسم[
.عيمجلا ّدح ّ&او .مهنودةصاخ هيلع عطقلاف

 هبرق ول امك .دحلاب صتخا رخآ ،نود دحاو ىلع قدص ولف ،زرحلا نم جارخ&ا وه دحلا يف مه;ا ]502 ةلأسم[
.رخ&ا هجرخاف لا;اب عفدو زرحلا امهدحا لخد وا .رخ&ا هجرخاو جراخلا ىلا امهدحا

.ةدحاو ةرم عطق ،ةددعتم ارارم ،باصنلا ردقب زرحلا نم لا;ا جرخا ول ]503 ةلأسم[
 هتميق صقنت ثيحب ،هجارخا لبق ًاثدح هيف ثدحا مث .باصنلا ردقب لا;ا نم ذخاو ،زرحلا بقث اذا ]504 ةلأسم[

 :علا نمضيو .رزعي هنكلو.عطق & هنا رهاظلاف .هجرخا مث ،ةاشلا حبذ وا بوثلا قرخ ول امك .باصنلا نع
 Nف ،هريغ لعف وا هلعفب ةيقوسلا هتميق تصقن مث ،باصنلا رادقمب هجارخا لاح لا;ا ناك اذا اماو .شر&او

.عطقلا يف لاكشا
 .ناصقنلا شرا نمض ،تصقن وا تبيعت ناو .اهكلام ىلا ةقورس;ا :علا در قراسلا ىلع بجي ]505 ةلأسم[
 نمض ،قراسلا دي يف :علا تفلت ناو .يعرشلا مكاحلاف ةثرو هل نكي مل ولو .هماقم هتثرو ماق اهبحاص تام ولو

 ناصقنلا نمض &او ،ناصقنلا لبق تفلت اذا فلتلا موي ةميقب ،ةيميق تناك نا اهتميقو ،ةيلثم تناك نا اهلثم
.امهثودح موي ةميقب ًاعم فلتلاو

 ءازجا اذ Nيقث ًائيش ناك ول امك ،ةدحاو ةقرس تدع ناف ،ةددعتم تاعفد باصنلا جرخا ول ]506 ةلأسم[
 ةليل يف هنم ًاءزجو ةليل يف هنم ًاءزج قرس ول اماو .دحلا هيلع بجو ،ًافرع ليوط لصف Nب ،ًاءزج ًاءزج هجرخاف
 مدع ىوق&اف ،رخآ زرح نم هفصنو زرح نم باصنلا فصن قرس ولو .عطقي مل ًاباصن عومج;ا راصف ،ىرخا

.عطقلا
 .عطقي مل ،لا;ا جارخا لبقو زرحلا لخاد هيلع ضبُقو ،باصنلا رادقم ذخاف ،زرحلا لخد ول ]507 ةلأسم[

.عطقي مل ،ًارارطضا وا ًامدن وا ًاهاركا اما زرحلا لخاد يف لا;ا نع يلختلا ىلا رطضا ول هوحنو
:روص انهف ،باصنلا رادقمب وه ام زرحلا لخاد يف وهو قراسلا علتبا اذا ]508 ةلأسم[

 .عطق Nف ،هلكا اذا ماعطلاك لا;ا كNهتسا علبلاب لصحي نا :ىلو&ا ةروصلا
 هذهب هجارخا قراسلا دصق امناو ،ةداع Nهس هنطب نم هجارخا نوكيو كNهتس&ا لصحي & نا :ةيناثلا ةروصلا

.عطق ،ةقيرطلا
.عطق ،لصحي ملو هلوصح دصقب هعلب هنكلو كNهتس&ا لصحي & نا :ةثلاثلا ةروصلا

 Nف ،فلاتلاك نوكي ثيحب ،ًارذعتم هنطب نم هجارخا نوكي نكلو ،علبلاب كNهتس&ا لصحي & نا :ةعبارلا ةروصلا
.عطق

.عطق ،ةبوعصو دمعت ىلا هجارخا جاتحي امناو ،فلاتلاك نوكي & نكل ،ةقباسلا ةروصلا سفن :ةسماخلا ةروصلا
 علبلاب صقن اذا نمضي اذكو .هتميق وا هلثم ،هكلا; قراسلا نمض ،فلاتلاك ناك وا لا;ا اهب فلت ةروص لك يفو
 لصو امب اضرلا :ب كلا;ا رييخت رهاظلاف ،ًاميلس هجورخ قفتا مث ،هتميق وا هلثم كلاملل در ولو .ًاصقان هعفدو

.اهلدب عاجرا دعب :علا ذخا وا ،رخ&ا ىدل :علا ءاقباو ،هيلا
 ،هدي تعطق هريغ ما ناك ًادلو ىثنا ما ناك ًاركذ ًاريبك وا ناك ًاريغص ،ًارح ًاناسنا عاب نم ]509 ةلأسم[

.هحارس قNطا يرتش;ا ىلع بجوو .هتميق نمضو

سداسلا لصفلا
ةبراح;ا

 ،رحب وا ناكرب يف ،]نويمذلاو لافط&ا مهو[ مهوحنو :ملس;ا سانلا ةفاخ& حNسلا رهش نم ]510 ةلأسم[
 مل نا .دلبلا نم يفن ،ًارفاك ما ناك ًاملسم ،ىثنا ما ناك ًاركذ ،راهن وا ناك ليل يفو ،هريغ وا ناك رصم يفو

.ةفاخ&ا ىوس هنم لصحي
 ،نونج;ا &و ريغصلا &و .سانلا ةفاخا ىلا هجورخ يدؤي & يذلا فيعضلا :نم لك كلذ لمشي & ]511 ةلأسم[
.هيف كلذ لصح ناو ،ةفاخNل دصاقلا ريغ &و ،قح يا نع وا هسفن نع عافدلل هحNس لمح نم &و ،بعNلا &و

.ايح يقب نا دلبلا جراخ ىلا يفن مث .هنم صتقا ،قح ريغب نيرخ&ا ىلع ىدتعاف هحNس رهش نم ]512 ةلأسم[
 هلجر عم ىنميلا هدي ينعي ،فNخ نم هلجرو هدي تعطق ،قح ريغب لا;ا ذخاو هحNس رهش نم ]513 ةلأسم[



.ايح يقب نا دلبلا جراخ ىلا يفن مث .هنم صتقا ،قح ريغب نيرخ&ا ىلع ىدتعاف هحNس رهش نم ]512 ةلأسم[
 هلجر عم ىنميلا هدي ينعي ،فNخ نم هلجرو هدي تعطق ،قح ريغب لا;ا ذخاو هحNس رهش نم ]513 ةلأسم[

 زوجيف ضر&ا يف داسفلا قدصي ملام .ةقرسلا دح يف قبس ام رادقمب عطقلا نوكي نا ][طوح&او .ىرسيلا
.ناونعلا قدص عم ،دئازلا

 ناو ،هبلصو هلتق ءاش نا ،مام&ا ىلا هرماف ،لتقي ملو ،رقعو برضو ،لا;ا ذخاو ،هحNس رهش نم ]514 ةلأسم[
.هلجرو هدي عطق ءاش

.هلتقي نا مام&ا ىلع ناك ،لا;ا ذخأي ملو ،لتقف براح نم ]515 ةلأسم[

 راصتق&ا انه ][ طوح&او ،ةقرسلاب ىنميلا هدي عطقي نا مام&ا ىلعف ،لا;ا ذخاو لتقو براح نم ]516 ةلأسم[
 ىلا مام&ا هعفدي مث .هنود لعافلا دح ،هريغ رما ولف ،هسفنب اهترشابم ىلا ًافاضم .ةقرسلا دح طورش ىلع
 ،هلتقي نا مام&ا ىلع ناك ،صاصقلا نع ءايلو&ا افع ناو .ًاصاصق هنولتقي مث ،لا;اب هنوعبتيف لوتق;ا ءايلوا

.هنوكرتيف هنم ةيدلا اوذخأي نا لوتق;ا ءايلو& سيلو
 :ينعي .ًاؤفك لوتق;ا ناك اذا ،ًاصاصق هلتقي نا ،لوتق;ا يلولف ،لاملل ًابلط ًادحا براح;ا لتق ول ]517 ةلأسم[

 Nف ،ًاؤفك لوتق;ا نكي مل ناو .ًادح مام&ا هلتق ،ةيدلا ذخاو صاصقلا نع يلولا افع ناو .دوقلا هيف زوجي نم
.ًادح لتقي هنكلو ،هيلع صاصق

.هنم صتقا ،هدض :عفاد;ا موقلا نم براح;ا لتق ول ]518 ةلأسم[
 ولو هسفن نع عافدلا بجو لب رخNل زاج ،هلتقيل وا هلام ذخأيل حNس ريغ نم هريغ ىلع لمح ول ]519 ةلأسم[
 وا اصعلا وا طوسلاب سانلا فاخا ولو ،حNس نودب مادام براح;ا مكح هل تبثي & هنكل .مجاه;ا لتق ىلا رجنا

.حNسلا لمح ًافرع هيلا قدصي ملام ،لاكشا مكحلا توبث يفف ،رجحلا
 نم يفنو ،هنم يلولا صتقا ،هريغل ناك ما لاملل ًابلط هحرج ناك ءاوس ،ًادحا براح;ا حرج ول ]520 ةلأسم[

.هنم هيفني نا مام&ا ىلعف ،صاصقلا نع يلولا افع ناو .دلبلا
 قلعتي ام ،طقسي &و .دحلا هنع طقس ،هيلع ردقي نا لبق ،ةبوقعلا نم فوخلل & ،براح;ا بات اذا ]521 ةلأسم[

.قوقحلا نم هريغ طقسي & امك ،دحلا هنع طقسي مل ،هب رفظلا دعب بات ولو .لا;او صاصقلاك ،قوقحلا نم هب

 ةداهش لبقت &و .:لدع :لجر ةداهشبو ،:ترم ][ طوح&او ،ةرم رارق&ابو ملعلاب ةبراح;ا تبثت ]522 ةلأسم[
 ىدتع;ا ةداهش &و ،ضعب ىلع مهضعب :براح;او صوصللا ةداهش لبقت &و .تادرفنم &و تامضنم ،ءاسنلا

.ةعفار;ا يف يعد;ا ةلزنمب مهلك نونوكي لب ،ضعبل مهضعب مهنم ذوخأ;ا وا مهيلع
 لتاقلا وا قراسلا مكحل &ومشم ناك &او .هلثم همكح ناك ،براح;ا ناونع هيلع قدص اذا صللا ]523 ةلأسم[

.هلعف بسح
 ،هيلع قدصتي &و معطي &و ىوؤي &و عيابي &و هل ناما &و ،رصم ىلا رصم نم براح;ا ىفني ]524 ةلأسم[

 نم ةرم دعب ةرم ىفني نا ][ هنم طوحاو ، ][ طايتح&ا نم هجو ىلع ينبم ،ةرم يفنلا ادع هلك اذهو .تومي ىتح

 نوكي & نا ][ طوح&او .انرشا يذلا وحنلاب ةتعطاقمب سانلا يلاولا رمأ ناو .رارقتسا هل نوكي Nف ،دلب ىلا دلب
.تومي وا بوتي نا ىلا ةعطاق;ا ترمتسا بتي مل ولو .بات ناو ةنس نم لقا كلذ ةدم

 ول امك .دحي مل ،ةقرسلا طورش ريغب هذخا ولو .اهمكح هيلع يرجي & ،ةبراحم ريغب لا;ا ذخا ول ]525 ةلأسم[
.مكاحلا هاريام رادقمب رزعي امناو .كلذ وحنو لئاسرلا وا دانس&ا ريوزتب هذخا يف لاتحا وا برهو لا;ا ذخا

 ةثNث نم رثكا ًابولصم هؤاقبا زوجي &و .ايح ــ ةقباسلا روصلا ضعب يف امك ــ براح;ا بلصي ]526 ةلأسم[
 نكمي امك .هيلع زاهج&ا زاج ،ًايح ناك ناو .نفديو هيلع ىلصيو نفكيو لسغي ،ًاتيم ناك ناف .لزني مث ،مايا

.هيف تومي وحن ىلع هبلص

عباسلا لصفلا
دادتر&ا

 وأ ًايلصا ًاملسم هرابتعاب :مسق ىلع وهو .هيف ناك نا دعب مNس&ا نيد نع جرخ نم وه :دتر;ا ]527 ةلأسم[
.هريغ



 وأ ًايلصا ًاملسم هرابتعاب :مسق ىلع وهو .هيف ناك نا دعب مNس&ا نيد نع جرخ نم وه :دتر;ا ]527 ةلأسم[
.هريغ

.كلذك امهادحا وا :ملسم نيوبأ نم ناكو ،ًاملسم غلبو مNس&ا ىلع دلو يذلا وهو :يرطفلا دتر;ا:لو&ا مسقلا
.دترا مث ملسأ مث ًارفاك غلبو نيرفاك نيوبا نم رفكلا ىلع دلو نم وهو : يل;ا دتر;ا :يناثلا مسقلا

 هكلم يف ةدوجو;ا هلاوما مسقتو ،ةافولا ةدع دتعتو ،هتجوز هنم :بتو ،هلتق بجي يرطفلا دتر;ا ]528 ةلأسم[
.ًانطاب اهلوبق حجر&ا ناك ناو ،ًارهاظ هتبوت لبقت &و .هتثرو :ب مسقت ،هتدر لاح

 هنع لوزت &و .عبارلا مويلا يف لتق &او ،وهف ،مايأ ةثNث لNخ بات ناف .باتتسي يل;ا دتر;ا ]529 ةلأسم[
.اهب &وخدم ناك نا ةقلط;ا ةدع دتعتو ،هتجوز :بو هنيب دقعلا خسفنيو ،هتثرو :ب مسقت &و ،هكNما

:رومأ ةدع دادتر&ا ققحت يف طرتشي ]530 ةلأسم[
 ىلع مكحلا هيلع قبطي مل ،ًارفاك غلبو ًاريغص دترا ول هنا امك .يبصلا دادتر& رثأ Nف .غولبلا :لو&ا رم&ا

 دار;او .مكحلا هيلع قبطي مل ،دترا مث ًاملسم غلبو ًاريغص ملسأ اذا يلص&ا رفاكلا نا امك . ][ طوح&ا
.ًازيمم ناك نم ،انه يبصلاب

 ةيلقعلا ضراوعلاب رابتعا & نكلو .هنونج لاح ًايراودا ناك ولو ،نونج;ا دادتر& رثأ Nف .لقعلا :يناثلا رم&ا
.مكحلل عوضوم ًاعيمج اهناف .اهوحنو ةيبصعلاو ةيلازعن&او هفسلاك ،ىرخ&ا ةيسفنلاو

.ًاجرح وا ًاهاركا وا ةيقت رفكلا رهظأ ن; رابتعا Nف .رايتخ&ا :ثلاثلا رم&ا
 هيلع ىمغ;او لفاغلاو يهاسلاو لزاهلاك ،دصق Nب درفلا هلوقي اميف دادتر&ا عقي Nف .دصقلا :عبارلا رم&ا

.دادتر&اب مكحي مل ،هسفن هعم كلمي & ديدش نزح وا بلاغ بضغ لاح هنم ردص ولو .مهوحنو
 .ناسلب قطني نا &ا ظفل نودب سفنلا يف لصحي امب ةربع Nف .دادتر&ا بجوي امب ظفلتلا دوجو :سماخلا رم&ا

 ناك  - �اب ذايعلاو  - ةعانق نع لصح ناف .اهيلع ًاطخاس ناك اذا امع Nضف ،ةعانق نع كلذ ناك ول ىتح
 بترتي & هنا ريغ ،ًامارح هسفن يف ناك ناو ,دادتر&ا بجوي & يذلا ظفللاب ةربع & امك .ًادترم نكي ملو ،ًاقفانم

 :موصع;ا لاعفا ىلع وا ردقلا ىلع ضارتع&ا وا قلخلا يف ةسوسولا وا ةمكحلا يف كيكشتلاك ،مكحلا هيلع
.مNسلا مهيلع

 .قح وه امب كيكشتلا يفكي لب ،لطابلاب ًامزاج ،دادتر&ا هب يذلا ظفللا نوكي نا :عتي & ]531 ةلأسم[
.ًادترم ربتعيف .قحلا نم هب داقتع&ا بجي امب :قيلل ًاداضم هرابتعاب

 ناسللا قبسو دصقلا مدع ىعدا وا ،هلامتحا عم هارك&ا ىعدأف ،دادتر&ا بجوي ام هنم رهظ ول ]532 ةلأسم[
 ،هقح يف هلامتحا عم ركذ ام ىعداف ،دادترNل بجوم هنم مNك رودص ىلع ةنيبلا تماق ولو .هنم لبق هلامتحا عم

.هنم لبق
 رفك ناو .رفكلا يف هعبتي &و ،هثريو مNس&اب موكحم وهف ،ريغص دلو -هيمسقب -دترملل ناك اذا ]533 ةلأسم[

 .ًاضيأ مNس&اب ًاموكحم دلولا ناك ،هتدر دعب دترملل دلو ولو .هرفكب مكح ،رفكلا رهظأو غلب اذا .معن .ًاعم هادلاو
.ىوق&ا ىلع ًاقلطم لب ،هيوبأ دحأ مNسا لاح هتفطن داقعنا ناك اذا

 لب ،يرطفلا دتر;ا مكح هيلع بترتي مل ،ًارفاك غلب هنكلو نايبصلا نم مNس&ا مكحب ناك نم ]534 ةلأسم[
 Nك وا ًايلم وا ًايرطف ًادترم وا ًاملسم هوبأ ناك اذا ام :ب كلذ يف قرفي& .لتق &او ، وهف ، بات ناف ،باتتسي

.كلذك امهدحأ وا هيدلاو
 ناف ،باتتستو .قNطلا ةدع دتعتو اهجوز نم :بت اهنكلو .لتقت مل ،ةرطف نع ولو ةأر;ا تدترا اذا ]535 ةلأسم[

 ماعطلا نم تعنمو ،ةديدش ةمدخ تمدختساو ،ةNصلا تاقوا يف تبرضو ًامئاد تسبح &او ،وهف ،تبات
.تومت وا بوتت ىتح ،بايثلا نشخ تسبلأو ،اهقمر كسمي ام &ا بارشلاو

 لتقت مل ،دح اهل قبس دق نكي مل نأف ،ةأر;ا نم رركت اذاو .لتقي مل يل;ا نم دادتر&ا رركت اذا ]536 ةلأسم[
.ةثلاثلا يف تلتق ،:ترم دحلا اهل قبس ناو .ًاضيأ

 ءاضقلا ىلا هسفن ميلست هل زجي ملو ،هتبوت تلبق ،ىلاعت �ا :بو هنيب يرطفلا دتر;ا بات اذا ]537 ةلأسم[
.ملسم لتق ىلا كلذب ببستي هن& ،يعرشلا

 .لتقلا نم برهلا عاطتسا هنكلو ،يرطفلا دتر;ا ىلع دادتر&ا راثآ يعرشلا مكاحلا بتر اذا ]538 ةلأسم[
 هيلع مرحت & اهنأف ،هتجوز ىلع دقعلا ديدجتب كلذو .هتكرت تمسقو هتجوز هنم تناب ناو ،ةيناث ةايح ءانب هنكمأ

 كلذ لمعيس وهف بتي مل ول امأو .بات ول حضاو اذهو .ةديدج لاوم& باستك&ابو .ىرخاب جاوزلا وا ،ًادبؤم



 هيلع مرحت & اهنأف ،هتجوز ىلع دقعلا ديدجتب كلذو .هتكرت تمسقو هتجوز هنم تناب ناو ،ةيناث ةايح ءانب هنكمأ
 كلذ لمعيس وهف بتي مل ول امأو .بات ول حضاو اذهو .ةديدج لاوم& باستك&ابو .ىرخاب جاوزلا وا ،ًادبؤم

.يعرشلا مكحلل &امها
 هعانتماو هتباتتسا دعب نونجلا أرط ولو .لتقي مل ،ةبوتلا هنNعا لبقو ،هتدر دعب يل;ا دتر;ا نج ول ]539 ةلأسم[

.هتدر دعب نونجلا هل ضرع اذا يرطفلا لتقي امك .لتق ,هلتقل حيب;ا
 نع هعانتماب دقتعي نا &ا ،صاصقلا هيلعف ،ةدرلا ىلع هءاقب دقتعي نم هلتقف ،يل;ا دتر;ا بات ول ]540 ةلأسم[

.ةيدلا هيلعف ،ةبوتلا
 ولو .ةدرلاب هلتق ىلع مدقم وهو .ًادوق هلتق مدلا يلولف ،ًادمع ًاملسم ،هلتق بجي يذلا دتر;ا لتق ول ]541 ةلأسم[

.ةدرلاب لتق مث اهعفد ،ةيدلا ىلع هحلاص وا يلولا افع

 اذا اماو .راركتلا ][طوح&ا ناك ناو ،ةدحاو ةرم رارق&ابو :لدع ةداهشبو ملعلاب دادتر&ا تبثي ]542 ةلأسم[
 نم لصحي مل ام ،تامضنم &و تادرفنم ,ءاسنلا ةداهشب تبثي &و .ملعلا ةلزنمب وهف ،رفكلاب ًارارقا رارق&ا ناك

.يفرعلا ملعلا نهتداهش
 كلذك مكحلا لب .هنطاب نع شيتفتلا بجي &و ،همNساب مكح ,:تداهشلا رهظا اذا يباتكلا ريغ ]543 ةلأسم[
 .ذئدنع هيلع رفكلا راثآ بيترت مدع ىنعمب .لتقلا نم فوخلل وه امنا همNسا ناب نظلاب ،ةنيرقلا مايق عم ىتح
 .هفلخ ةNصلاو هجيوزت زاوجو هتراهطب مكحلاك ،لكشمف ,ةنيرقلا هذه دوجو عم هيلع مNس&ا راثآ بيترت اماو
.هانلق يذلا ليصفتلل &ومشم هنوك رهاظلاو .ضرفلا اذه يف همNساب مكحلا مدعب : ةعامج لاقف يباتكلا اماو

 يف هلوخدل ًاببس كلذ ناك ،مNس&ا راد وا برحلا راد يف ،يلص&ا رفاكلا وا دتر;ا ىلص اذا ]544 ةلأسم[
.فNخلا ىلع ةنيرق مقت ملام ،:تداهشلاب ظفلتلا ىلع ةNصلا ءاوتح& .مNس&ا

 .ةيحانلا هذه نم مNس&ا مكحب وهف ،ةيحوجر;ا ديدش هنكلو ،ةملس;اب هيمسقب دتر;ا جيوزت زوجي ]545 ةلأسم[
.:ميلا كلمو عطقن;او مئادلا دقعلا :بو اهريغو ةملس;ا :ب كلذ يف قرفي &و

 هتنب حاكن ىلعو ،ريغصلا هدلو ىلع ةي&ولا نع جرخ دجلا وا ب&ا وهو لص&اب يلولا دترا اذا ]546 ةلأسم[
.ةي&ولا هل تداع بات ولو .ركابلا

 يلص&ا ملس;اف .ًاقلطم مكحلا هيلع بترتي لب .اهوحن دتري يتلا ةديقعلا رايتخا دتر;ا يف :عتي & ]547 ةلأسم[
 ,اهريغ ىلا وا ىلو&ا هتلم ىلا داع اذا يل;ا ملس;او .ًايرطف ًادترم ناك ،Nطعم وا ًاكرشم وا ًايباتك حبصأ اذا

.ًايلم ًادترم ناك ،كلذ ريغ وا Nطعم حبصا وا
 هدادترا ناك ناف .دصقلا يفكي &و .هدحج يذلا قحلاب ظفلتلاب ,هدادترا نع دتر;ا عوجر ققحتي ]548 ةلأسم[
 هدقتعي ناك امب هداقتعا مدع راهظا يفكي &و ،اذكهو .اهب ظفلت ,ةوبنلا راكناب ناك ناو ،هب ظفلت ديحوتلا راكناب

.لطاب هنا نايب وا ،لطابلا نم
 .اهبحاص وا ةعيرشلا بيذكت ىلا عجر اذا ,هدادتراب مكح ,نيدلا تايرورض نم ًايرورض ركنا اذا ]549 ةلأسم[

.بجاو بوجو وا مارح ميرحت ركنا اذا امك .ًادترم نكي ملو ,Nطاب ناك ,كلذ ىلا عجري مل اذا اماو

نماثلا لصفلا
تاريزعتلا

 مكاحلا هرزع ،ًادماع ًا;اع ديلقتلا وا داهتج&اب هيلع ًاتباث ،ًايعرش ًابجاو كرت وا ًامرحم لعف نم]550 ةلأسم[
.ريزعتلل بجوم نايصع يأ لعف نا درو دقو .ةحلص;ا نم ىري ام بسح

.ةدحاو ةرم رارق&ابو ،:لداع نيدهاش ةداهشبو ,ملعلاب ريزعتلا بجوم تبثي ]551 ةلأسم[
.رزعي هنكلو دحي مل ,عبر&ا نود طوللاب وا انزلاب رقا اذا ]552 ةلأسم[

 برق&او ،لاكشا هيفو .روهش;ا ىلع رزع ،اهريغ وا عبصاب ةكولم;او ةجوزلا ريغ ًاركب ضتفا نم ]553 ةلأسم[
.ةكولمم تناك نا اه&و; اهتميق قرفو ،ةرح تناك نا اهلثم رهم نامض عم ةدلج :نامثب دحي هنا

 زوجي Nف ،يلولا ريغ اماو .قفر عم ةتس وا ًاسمخ ,هيلو لبق نم ًابيدأت يبصلا برضب سأب & ]554 ةلأسم[
.صاصقلا قحتسا &او ,هريغ ما ناك ًايلو درف ي& ًاقلطم زوجي Nف بيدأتلا ريغب اماو .ًابيدأت ثNث نم رثكا

 نإ لب .ةسمخ ىلع راصتق&ا ][ طوح&او .ةرشع ىلا ًابيدأت ه&وم لبق نم كولم;ا برضب سأب & ]555 ةلأسم[
.تدافأ ناو ةزئاج ريغف ةرشعلا ىلع ةدايزلا اماو . رثك&ا زجي مل لق&ا دافأ



 نإ لب .ةسمخ ىلع راصتق&ا ][ طوح&او .ةرشع ىلا ًابيدأت ه&وم لبق نم كولم;ا برضب سأب & ]555 ةلأسم[
.تدافأ ناو ةزئاج ريغف ةرشعلا ىلع ةدايزلا اماو . رثك&ا زجي مل لق&ا دافأ

 نكي مل ناو .يرورضلل ًاركنم ناك هلحتسا ناو .رزع ,لحتسم ريغ هتمرحب ًا;اع رمخلا عاب نم ]556 ةلأسم[
 تامرح;ا نم ًائيش لحتسا نم كلذكو .كلذ دعب عنتميل هل هتمرح نايبب ظعوي نكلو ،هيلع ءيش Nف ,هتمرحب ًا;اع

 ًائيش بكترا ولو .اهريغو ,انزلاو ابرلاو ريزنخلا محلو مدلاو ةتي;اك ،ةيمNس&ا ةعيرشلا يف اهتمرح مولع;ا
.رزع ,دح هيلع سيل امم ،اهنم

.رزع ,نفكلا قرسي ملو ًاربق شبن ول ]557 ةلأسم[
 .دحلا هنع طقس ,ىرسي لجر هل سيلو ًايناث قرس وأ ,دحلا يف عطقت يكل هل :مي &و قرس ول ]558 ةلأسم[

.ةحلص;ا نم ىري امب مام&ا هرزعو
 لاتح;ا وا ةيفخ سلتخ;ا وا ًارهج بلتس;ا اماو .زرح نم قرس نمب ديلا عطق صاصتخا مدقت دق ]559 ةلأسم[
.قورس;ا نامض ىلا ًافاضم ،نورزعي امناو ،دح مهيلع سيلف ،اهوحنو تادنتسملل ريوزتلا قيرط نع ةقرسلاب
 نم ىريام بسح مكاحلا هرزعي نكلو ،هيلع دح Nف ,& ما محللا ةلوكأم تناك ءاوس ,ةميهب ءطو نم]560 ةلأسم[

 باتك يف مدقت دقف ،ءىطاولا نامض مكحو ،اهسفن ةميهبلا مكح اماو ،اهريغ ىلا هدNب نم ىفنيو .ةحلص;ا
.عجارف ,:حلاصلا جهنم نم ةبرش&او ةمعط&ا

 هلعف ناكو ،اهفرش �ا داز ،اهل كتهلا دصقب لمع يأ لمع وا ،ًادمعتم ةبعكلا يف طوغت وا لاب نم ]561 ةلأسم[
 .هقنع تبرضو ،مرحلا نمو اهنم هجارخا بجو .نكي مل ما هسفن يف ًاعرش ًامرحم ناك ءاوس ،ًافرع كلذل ًايضتقم

.ًاديدش ًابرض برض ,مارحلا دجس;ا يف كلذ نم ًائيش لعف نمو
 ريغب ىنمتسا نمو .رمحت ىتح اهلمعتسا يتلا هدي ىلع برضي ،ةرورض ريغل هديب ىنمتسا نم ]562 ةلأسم[

.مكاحلا هاري امب رزع ,كلذك هدي
 &ا هتداهش لبقت &و ،سانلا هفرعيل هب فاطيو .هاري امبسح مكاحلا هدلج ,روز ةداهش دهش نم ]563 ةلأسم[

.ةلادعلا هل تداعو ،داهش&ا سوؤر ىلع هسفن بذكو بات اذا

 & ناو ،ةدوجوم ذئدنع يه نوكت نا ][طوح&او .رزع ,ةيبنجأ ةأرما شارف تحت لجر لخد اذا ]564 ةلأسم[
.هوحنو دربلاك ةرورض كانه نوكت

.رده همدو ،كلذك اهجوزل زاجو ،اهسفن نع ًاعافد هلتق اهل زاج ،ةأرماب انزلا دارأ نم ]565 ةلأسم[
 هسفن نع هعفد فقوت ولف ،هتبراحم رادلا بحاصل زاج ،ةبلغلاو رهقلاب صخش راد صل لخد اذا ]566 ةلأسم[
 وا كولمم لحم لك رادلاب قحليو .لتاقلا ىلع نامض &و ،ًارده همد ناكو ،هلتق هل زاج ،هلتق ىلع هلام وا هلها وا
 .مجاه;ا دصق زرحأ اذا اميف اذه .هلتق كرتو هلام لباقم يف هنع فكلا هل زوجيو .ناكدلاو ناخلاك هيف ام كولمم
 هعنم هل ،معن .هلتق وا هبرضب ءادتب&ا هل زجي مل ,يدعتلا وه سيل لخادلا دصق نا لمتحاو كلذ زرحي مل اذا اماو

.هراد لوخد نم
 ناك امهم ،ناودعلاب رارمتس&ا ىلع رداق ريغ ًايحص حبصأ ثيحب ،لطعف صللا برض ول ]567 ةلأسم[

 ةقباسلا ةبرضلا تبجوا ول اذكو .ةنومضم تناك ةيناث هبرض ولف .ىرخا ةرم برضلا براضلل زجي مل ،ضراعلا
.ناك ببس يأب ناودعلا نع ضرعا ول اذكو ،ًارايتخا ناودعلا نع هضارعا

 دارأو ،هترسا وا هماحرأ نم مهريغ وا ،هكولم وا هدلو وا هتكولمم وا لجر ةجوز ىلع ىدتعا نم ]568 ةلأسم[
.ًارده همد ناكو ،زاج ,هلتق ىلع هعفد فقوت ناو .هعفد هلف ،عامجلا نود ام وا عامجلا

 ىلع كلذ فقوت ولف .هرجز مهلف ،هيلا رظنلا هل لحي & ام ىلا رظنيل مهراد يف موق ىلع علطا نم ]569 ةلأسم[
 رهاظلا .هلخد نم معي وا لزن;ا جراخ نم علطا نمب كلذ صتخي لهو .مهيلع ةيد Nف هوحرجي وا هنيع اؤقفي نا
 .مرحم لك معي وا تاروعلا ىلع عNط&ا دصقب صتخي لهو .همكح قبس دقف ًانوادع هلخد نم اماو .صاصتخ&ا

.يناثلا رهاظلا
 ،هاعدم تابثا لتاقلا مزل ،كلذب ةثرولا فرتعي ملو ًاناودع هلخد هنا ىعداو ،هلزنم يف Nجر لتق ول ]570 ةلأسم[

.هنم صتقا &او ,وهف ،هب ةينانئمطا نئارق تلصح وا همزNي ام ىلع وا كلذ ىلع ةنيبلا تماق ناف
 لكو ،جئاهلا بلكلا وا ةلئاصلا ةبادلا ,هريغو هب قلعتي ام وا هسفن نع عفدي نا ناسنNل زوجي ]571 ةلأسم[

 ناويحلا :ب كلذ يف قرفي & ،هيلع نامض Nف ,هيلع ظفحلا فقوت عم هعفدب فلت ولف .هب دتعم ررض هل ناويح
 ررضلا ناك ول هنا ريغ .حاب;او فوقو;او كولم;ا ناويحلاو ،هريغو محللا لك�ا ناويحلاو ،هريغو محللا لوكأ;ا



 ناويحلا :ب كلذ يف قرفي & ،هيلع نامض Nف ,هيلع ظفحلا فقوت عم هعفدب فلت ولف .هب دتعم ررض هل ناويح
 ررضلا ناك ول هنا ريغ .حاب;او فوقو;او كولم;ا ناويحلاو ،هريغو محللا لك�ا ناويحلاو ،هريغو محللا لوكأ;ا

.ًانومضم ناكو ،فNت&ا زجي مل ,هوحنو جاجدلا رقنك ،هب دتعم ريغ
 .ًارده تناكو ةيد &و دوق Nف ،كلذب ضاعلا نانسأ تطقسف هدي عزتناف ،ًاملظ ناسنا دي ضع ول ]572 ةلأسم[
 حرج وا للش كسا;ا دي باصاف ،ًارهق هدي عزتناف ًاملظ هديب هكسمأ ول امك ،ءادتعNل ىرخ&ا روصلا يف اذكو

.عطق وا
 ولو .رخ�ا ىلع هانج ام امهنم لك نمض ،عافدلا قدص نودب ،رخ�ا ىلع امهدحأ :لجر ىدعت ول ]573 ةلأسم[

.هيلع نامض Nف هسفن نع عافدلا فاكلا دصقو ،رخ�ا لاصف امهدحأ فك
 نمض ،رخ�ا نود امهدحا فلح ناف .هسفن نع عفدلا دصق هنا امهنم لك ىعداو ،نانثا حراجت ول ]574 ةلأسم[

. ][ طوح&ا ىلع ًاعم انمضي مل ًاعم افلح ناو .ًاعم انمض ,ًاعم افلحي مل ناو .فلحي مل نم ينعي ،رخ�ا
 هيلع ماقي نم ىلع هترجأ نا :ليقو .ًاتقوم وا ًابترم ناك ءاوس ،لا;ا تيب نم دودحلا ميقي نم ةرجا ]575 ةلأسم[
 لا;ا لوصح هترجاب رظتني لب .هل هجو & نكلو .مهأ وه اميف لا;ا فرص وا لام تيب كانه نكي مل اذا اميف.دحلا

.لا;ا تيب يف
 ىلا ًافاضم رزعيف ،ربكا انه مث&او .ًابرض وا ًامجر ,ةيحلا يف دحلاك ,ةتي;ا ةأر;ا ءطو يف دحلا ]576 ةلأسم[
 ًافاضم.يحلاب طاوللا دح ,تي;اب طاوللا يفو .دحلا & ريزعتلا هيلعف ,ةتي;ا هتأرما أطو ولو .لاكشا ىلع دحلا

.ةيحلاك ريزعتلا ,ةتي;ا ةميهبلا ءطو يفو .لاكشا ىلع ًاظيلغت ريزعتلا ىلا

صاصقلا باتك

لو&ا لصفلا
سفنلا صاصق

.ًاناودع و ًادمع ةئفاك;ا ةمرتح;ا سفنلا لتقب صاصقلا تبثي ]577 ةلأسم[ 
 لتق يف صاصق &و .همكح يتأيسف ,هارك&ا اماو ،لتقلل لقاعلا غلابلا دصقب دمعلا ققحتي ]578 ةلأسم[

.نونج;ا لتقل مكح &و ،رزعي لب ,يبصلا
 ناك اذا اميف ،ًابلاغ Nتاق نكي مل ولو ببسلا دصقبو ،لتقلل ماتلا ببسلا دصق ىلا دمعلا ققحتي ]579 ةلأسم[
 رهاظلا نا امك .دماع وهف, تامف ةافولا ,لوصح ءاجرب هلعف ول ،معن .ًادماع نكي مل &او ،ًانونظم هيلع لتقلا بترت

 هنوك ىلا ًاتفتلم نوكي نا ىلع .برضلا دنع لتقلا ًادصاق نكي مل ناو ،ةداع Nتاق نوكي ام دصقب دمعلا ققحت
 اذا امك ،ةداع Nتاق ببسلا وا لعفلا نكي ملو لتقلا ًادصاق نكي مل اذا اماو .ًادماع نكي مل &او .لتقلا يبلاغ
 لوصح ءاجرب كلذ نكي مل ام .صاصقلا بجوم هب ققحتي مل ،هتوم قفتاف , ةاصحب هامر وا فيفخ دوعب هبرض

.ةافولا
 اذا ،ًانامز لعافلا لعف نع تو;ا كفني & ثيحب ،ةلعلل ريخ&ا ءزجلا دصقب ًاضيا دمعلا ققحتي ]580 ةلأسم[
.طايتح&ا نم برض ىلع ينبم دمعلاب هقاحلاف ،قبس&ا لعفلا ىلا بسن اذا اماو .هلعف ىلا ًافرع تو;ا بسن

 نم يئادتعا يرايتخا لعف هطسوتي نا نود نم هلعف ىلع لتقلا بترت اذا اميف كلذك دمعلا ققحتي ]581 ةلأسم[
 .ةيارسلاب ولو نمزلا نم ةدم يف هدعب كلذب تامف ،هب هباصاف هلتق دارا نم وحن ًامهس ىمر اذا امك .رخآ صخش
 وا .تام ىتح بارشلاو ماعطلا هنع عنمو ناكم يف هسبح وا .تام ىتح هنع هخري ملو لبحب هقنخ اذا ام هوحنو

.كلذ وحن
 ملو جورخلا نم ًانكمتم هيلع ىدتع;ا ناك ناف .تامف ًادمعتم رحبلا وا رانلا يف ًاصخش ىقلأ ول ]582 ةلأسم[

 يقل;ا ىلعف ،كNهلا نم هسفن ءاجناو جورخلا نم ًانكمتم نكي مل ناو .ةيد &و دوق Nف ،تام ىتح هرايتخاب جرخي
 & وا ،أطخلا لتق نم وهف ،جورخلا ىلع ارداق رخ�ا نظي يقل;ا ناك اذا ام :ب ليصفتلا رهاظلاو .صاصقلا

.دمعلا نم وهف ,هنظي
 قفتا نكلو ،لتقلا اهب دصق دق يناجلا نكي ملو ،ًابلاغ لتقت امم ةيانجلا نكت ملو ًادمع ىنج اذا ]583 ةلأسم[



.دمعلا نم وهف ,هنظي
 قفتا نكلو ،لتقلا اهب دصق دق يناجلا نكي ملو ،ًابلاغ لتقت امم ةيانجلا نكت ملو ًادمع ىنج اذا ]583 ةلأسم[

.دمعلاب هيبشلا لتقلا مكح هيلع يرجي لب ،صاصق Nف ،ةيارسلاب هيلع ينج;ا توم
 ،ةداع لتقلا هيلع بترتي امم ناك وا ،هلتق هب ًادصاق ًادمع ناسنا ىلع قهاش نم هسفنب ىقلأ ول ]584 ةلأسم[
 همدف ,هسفنب ىقل;ا تام اذا اماو .دوق Nف ,كلذ فNخب اماو .دوقلا هيلعف ،هلتقف ،لتقلا لوصح ءاجرب هلعف ناك وا

.نيريدقتلا Nك ىلع رده
 ملام .دوقلا هيلعف ،مسNطلا وا رحسلا وا ةعزفلا وا ةفاخ&اك ،هدسج ىلع ريثأتلا ريغب هلتق ول ]585 ةلأسم[

.دوق Nف .ًاراتخم هلتق ثيحب ،نجلاك رخآ قلخ وه ةقيقح لتاقلا نا تبثي
 هترثكل اماو هنفعو هداسفل اماو ةماس ةدام هنوكل اما ،ةداع لتقي ًامومسم ًاماعط ًادمع همعطا ول ]586 ةلأسم[

 وهف ,تامف ،هلكا ىلع مدقا كلذ عمو ،ًازيممو لاحلاب ًا;اع لك�ا ناك ناف .كلذ ريغو ,هترارح وا هتبNصل اماو
 ىلع مدقا كلذ عمو ،هب ًادتعم &امتحا كلذ لك�ا لمتحا ول اذكو .معط;ا ىلع ةيد &و دوق &و ،هسفن ىلع :ع;ا

 ،همدعو هب لتقلا هدصق :ب قرف Nب .صاصقلا معط;ا ىلعف ,تامف لكأف ،زيمم ناك وا هب لك�ا ملعي مل ناو .هلكا
 ،ةداع لتقي امم مسلا ناكو لزن;ا بحاص ماعط يف مسلا لعج ول ام كلذ نمو .ةيمسلا وا ةيببسلاب هملع دعب

.تامف رخ�ا هلكأف ،ةفصلاب ًا;اع عضاولا ناكو ،لاحلاب Nهاج لزن;ا بحاص هلكأف
 ،ًابلاغ اهيف طوقسلا ىلع بترتي تو;ا ناكو ،ًادمعتم سانلا رورم ضرعم يف ةقيمع ًارئب رفح ول ]587 ةلأسم[
 ةينيد ةحلصم رفحلا يف نكي ملام .همدعو ،لتقلل هدصق :ب قرف Nب ،دوقلا رفاحلا ىلعف.تامو را;ا اهيف طقسف

 ًاببس نكي مل ول ،معن .ًابلاغ ًاببس هنوك عم نمضيف ,هنودب اماو .ضرفلا دعب ناو .لتقلا ةدسفم نم مهأ ةمهم
 .دوقلا هيلعف ،&امجا ولو ،دح� لتقلا ًادصاق رفاحلا ناك نا ذئدنعف .ًاقافتا تامف ةرا;ا دحأ اهيف طقسو ًابلاغ
 لاحلاب لهاجلا هريغ اعد هنكلو ،رور;ا ضرعم يف سيل قيرط يف اهرفح ول صاصقلا تبثي كلذكو .Nف &او

.تامف اهيف طقسو وعد;ا هكلسف ةداع لتقي امم اهيف طوقسلا ناك وأ .لتقلا هب ًادصاق هكولسل
 ةيلمع ىلع مدقا وا مومسم ءاودب هسفن حورج;ا ىوادف ،لتقلا هب ًادصاق ًاصخش حرج اذا ]588 ةلأسم[

 ,معن .حراجلا ىلع ةيد &و دوق Nف ،أطخلاب ولو ،هسفن لعف ىلا ًادنتسم تو;ا ناك ناف .تامف ،حجنت ملو ةيحارج
 ,حرجلا ىلا ًادنتسم تو;ا ناك ناو ,كلذك هنم ةيدلا ذخا وا ،حرجلا ةبسنب يناجلا نم صاصقلا تي;ا يلول
 فصن ذخاو وفعلا هلو ،هيلا ةيدلا فصن در دعب دوقلا مدلا يلول ناك ،ًاعم امهيلا ًادنتسم ناك ناو .دوقلا هيلعف

.هنم ةيدلا
 قيرطلا يف هب ىقل;ا تامف ،ةداع لتقلا هيلع بترتي امم ناك وأ ،لتقلا ًادصاق قهاش نم هاقلا ول ]589 ةلأسم[
 هيلع بترتي امم ناك وا ،هلتق هب ًادصاق رحب يف هاقلا ول لم هلثمو .دوقلا هيلع ناك ,ضر&ا ىلا هطوقس لبق ًافوخ

.رحبلا ىلا هلوصو لبق توحلا همقتلاف ،ًابلاغ تو;ا
 .دوقلا هيلعف ،هلتقف ،ابلاغ لتقلا هيلع بترتي امم ناك وا ،هلتق هب ًادصاق اروقع ًابلك هب ىرغا ول ]590 ةلأسم[
 & نمم ناك اذا .]ًابلاغ لتقلا هيلع بترتي امم ناك وا هلتق هب ًادصاق ينعي[ كلذك دسأ ىلا هاقلأ ول لاحلا اذكو

 ةيح هشهنأ ول ام هلثمو .ةيد &و هيلع دوق Nف ،هسفن ىلع :ع;ا وهف &او .هوحنو رارفب هنم ماصتع&ا هنكمي
 هناكما مدعب ةطورشم تاناويحلا هذه لكو .اهتشهن ىلع لتقلا بترتي امم ناك وا لتقلا هب ًادصاق اما ،هتلتقف

.ةيد &و دوق Nف &او .اهنم ماصتع&ا
 لتق لوتق;ا يلول ناك .ةيارسلاب تامف ايرسو ،ةفدص دسأ هضع مث ،لتقلا دصقب هحرج ول ]591 ةلأسم[

 نا نم دكأتلا دعب اذه .ةيدلا فصنب هتبلاطمو ،صاصقلا نع وفعلا هل نا امك .هيلا ةيدلا فصن در دعب حراجلا
.ةيد &و دوق Nف &او ،ةيارسلاب ولو اهدرفمب ةلتاق ريغ ةضعلا

 هتسرتفاف .هلتق هب ًادصاق ناك وا ،ةداع سارتف&ا ةنضم ةعبسم ضرأ يف هاقلأ مث ،هّفتك ول ]592 ةلأسم[
 ضرأ يف هاقل ولو .لعافلا ىلع نومضم ًاضيأ وهف ،لتقلا نود هل لصح يدسج ررض يأو .دوقلا هيلعف عابسلا

.ةيدلا هيلعف &او ،دوقلا هيلعف ،هلتق ًادصاق ناك ناف ،ًاقافتا عابسلا هسرتفاف ،ةداع سارتف&ا ةنظم تسيل
:روص ةدع انهف .تامف ,ثلاث عفدب رخآ اهيف طقسف ًارئب رفح ول ]593 ةلأسم[

.رفاحلا ىلع دوقلا ناك .ًادمعتم عفادلا نكي ملو ،ماعلا قيرطلا يف رئبلا نوكت نا :ىلو&ا ةروصلا
 ناكرتشم ،عفادلاو رفاحلا ينعا امهف ،ًادمعتم عفادلا ناكو ،ماعلا قيرطلا يف رئبلا نوكت نا :ةيناثلا ةروصلا

.هيف كارتش&ا مكح امهلمشيف .لتقلا يف



 ناكرتشم ،عفادلاو رفاحلا ينعا امهف ،ًادمعتم عفادلا ناكو ،ماعلا قيرطلا يف رئبلا نوكت نا :ةيناثلا ةروصلا
.هيف كارتش&ا مكح امهلمشيف .لتقلا يف

.رفاحلا نود لتاقلا وه ناك ،ًادمعتم عفادلا ناكو ،ماعلا قيرطلا يف رئبلا نوكت & نا :ةثلاثلا ةروصلا
 يف نكلو ،امهنم يأ ىلع دوق Nف ،ًادمعتم عفادلا نكي ملو ,ماعلا قيرطلا يف رئبلا نوكت & نا :ةعبارلا ةروصلا

.هجو ةيدلا يف امهكارتشا
 ريزعتلا بوجو تبثي ملو .تومي ىتح ًادبؤم كسم;ا سبحو .لتاقلا لتق ،رخآ هلتقو دحاو هكسما ول ]594 ةلأسم[

.ناونعلا اذهب هيلع
 ىلعف .ريكن نودب ثلاث هيلا رظنو ،رخآ هلتقو مهدحا هكسمأف صخش لتق ىلع ةعامج تعمتجا ول ]595 ةلأسم[

 صاصتخا ][ طوح&او .هانيع أقفت نا رظانلا ىلعو ،تو;ا ىتح ًادبؤم سبحلا كسم;ا ىلعو ،دوقلا لتاقلا
.مهل ًانيع ناك اذا اميف رظانلا ةبوقع

.تومي نا ىلا ًادبؤم سبحلا رم�ا ىلعو ،دوقلا لتاقلا ىلعف ،هلتقف ,دحا لتقب هريغ رما ول ]596 ةلأسم[
 نم صاصقلا زاوج مدع يف بير Nف ،لتقلا نود هب دعوت ام ناك ناف ،ثلاث لتق ىلع ههركا ول ]597 ةلأسم[

 دعوت ام ناك ناو .دبؤ;ا سبحلا هرك;ا ىلعو ،دوقلا هيلع ناك ،ذئدنع ــ حتفلاب ــ َهرك;ا هلتق ولو ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا
 ناك وا ايواست ناف .لوتق;او لتاقلل ًاعرش ةيمه&اب محازتلا تحت كلذ لخديف ،ذيفنتلا زارحا عم ،لتقلا وه هب

 ،سدق;ا عراشلا رظن يف لتاقلا نم مها لوتق;ا ناك ناو .ةيدلا هيلع نكلو ،دوق Nف ،لتاقلا نم ةيمهأ لقا لوتق;ا
 هلتق ولف .لتقلل هسفن ميدقت هيلع بجوو .هلتق ــ حتفلاب ــ َهرك;ا ىلع زجي مل ،كلذ وحنو ءاملعلا دحأ ناك ول امك
 لتق اهيف لصح ةروص يأ يف .دبؤ;ا سبحلا وهف ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا مكح امأو .دوقلا هيلع ناك ،هذه لاحلاو

.دوقلا هيلعف ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا هلتقف ــ حتفلاب ــ َهرك;ا لثتمي مل اذاو .رخ�ا
 ًاغلاب لتقلاب رومأ;ا وا ــ حتفلاب ــ َهرك;ا ناك اذا اميف حصي :تقباسلا :تلأس;ا يف قبس ام ]598 ةلأسم[

 يبصلا ينعا[ رشاب;ا ىلع &و ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا ىلع دوق Nف ،زيمم ريغ ًايبص وا ًانونجم ناك اذا اماو .Nقاع
.دبؤ;ا سبحلا ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا ىلعو ،ةيدلا يبصلا ةلقاع ىلع ,معن .]نونج;ا وا

 ناك ولو ،دبؤ;ا سبحلا دبعلا ىلعو دوقلا ىلو;ا ىلعف .هلتقف ,صخش لتقب هدبع ىلو;ا رما ول ]599 ةلأسم[
: Nقاع ًاغلاب

 .ًامرحم بكترا دق هنا بير Nف .تامف هدجواف لتاقلا ببسلا داجياب هرما وا ،هلتقف ينلتقا : لاق ول ]600 ةلأسم[
 .لتقلا نود امب اهركم وا ًاراتخم Nقاع ًاغلاب لتاقلا ناك اذا هتوبث رهظ&ا .؟& مأ -ذئدنع- صاصقلا تبثي لهو

.هتيد نمض ،هلتقف ،لتقلاب ًادعوتم ناك اذا اماو
 ناك ناف .لعفف ،هسفن ىلع لتاقلا ببسلا داجياب هرما وا ،هسفن لتقي ناب هريغ صخش رما ول ]601 ةلأسم[
 ناك ناو .هيلع دوق &و رم�ا مثا دقف .ًاغلاب ًاريبك وا ًازيمم ناك ناو .دوقلا رم�اىلعف ،زيمم ريغ ًايبص رومأ;ا
 امب ًادعوتم ًاهركم ناك اذا اذكو .راتخ;ا ديشرلا غلابلا يف اهؤافتناو ،زيم;ا ةروص يف ةيدلا توبث رهاظلا
 كتعطق &او كسفن لتقا :لاق اذا امك .روم&ا نم لتقلا ىلع ديزي امب ًادعوتم ناك اذا اماو .لتقلاب وا لتقلا نود

 نم رثك& ديدهتلا ناك ول ام هلثمو .هسفن هلتق زاوج رهاظلاف .ذيفنتلا ىلع ةمهلاو ةردقلا هنم مهفو ،ابرا ًابرا
.رهظ&ا ىلع تومي ىتح سبحي لب ،همدع برق&ا .ناهجو ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا ىلع دوقلا تبثي لهو .دحاو

 ،:عم ريغ ما ثلاثلا ناك ًانيعم ،سفنلا نود ءادتعا يأ وا ،ثلاث دي عطق ىلع ًاصخش هركا ول ]602 ةلأسم[
 طقسي صاصقلا نا وا ــ رسكلاب ــ ِهرك;ا ىلع صاصقلا تبثي لهو .هدي عطق هل زاج ،لعفي مل نا لتقلاب هددهو

.يناثلا وه رهاظلا .ناهجو ؟ رشاب;ا ىلع ةيدلا تبثتو
 يف بلاغلا نكي مل نأف .تامف طقسف همدق تلزف ،رئب لوزن وا ةرجش وا لبج دوعص ىلع ههركا ول ]603 ةلأسم[
 امهدحأ تبث ناو .دوقلا تبث ,نيرم&ا ققحت عمو .ةيد &و هيلع دوق Nف ،لتقلا دصقب وه &و ،كله;ا طوقسلا كلذ

.تومي ىتح سبح ،رخ�ا نود
.]610 ةلأس;ا[ يف ليصافتلا نم هانركذام مكحلا ناك ،مسلا برش ىلع ههركا ول ]604 ةلأسم[

 وا ةمرتحم سفنل لتاق هنأب وأ اصخش دادتراب تدهش اذا امك ،لتقلا بجوي امب ةنيب تدهش اذا ]605 ةلأسم[
 ىلع دوقلا ناك،ًاروز اودهش مهنا تبث ,دحلا ءارجا دعب مث ،انزلاك مجرلا بجوي امب ةعبرا دهش وا ،كلذ وحن
 ةداهشلا ناب رشاب;ا ملع ول ،معن .مجرلا وا لتقلل رشاب;ا ىلع دح &و .رم&ا مكاحلا ىلع نامض &و .دوهشلا

.دوهشلا نود دوقلا هيلع ناك .هلتقو روز ةداهش



 ةداهشلا ناب رشاب;ا ملع ول ،معن .مجرلا وا لتقلل رشاب;ا ىلع دح &و .رم&ا مكاحلا ىلع نامض &و .دوهشلا
.دوهشلا نود دوقلا هيلع ناك .هلتقو روز ةداهش

 ةافولا ىلع ًافرشم يقب لب ،ةرقتسم ةايح هل قبت ملو ،حوبذ;ا مكح يف هلعجف صخش ىلع ىنج ول ]606 ةلأسم[
 هتايح تناك ول اماو .تي;ا حبذ ةيد رخ&ا ىلعو لو&ا ىلع دوقلا ناك ،رخآ هيلع زهجا مث .قطن &و روعش نودب

 لعفل نكي مل ول اميف حضاو اذهو .حراج لو&او ،دوقلا هيلعو يناثلا وه لتاقلا ناك ،لو&ا لعف دعب ةرقتسم
 ،لتقلا يف ةكراش;ا قدص دعبي Nف ،ًادوجوم بيبستلا اذه لثم ناك ول اماو .توملل هب ًادتعم ًابيبست لو&ا

.همكح هيلع بترتيف
 .ىرخ&ا نود امهادحا تلمدناف .هلتق امهنم لك ًادصاق ،هلجر رخآ عطقو ،صخش دي عطق اذا ]607 ةلأسم[

 هيلعف هحرج لمدنا نمو .دوقلا هيلعو لتاقلا وه ,هحرج لمدني مل نمف .هتوم ىلا ىداو رخ&ا حرجلا ىرسو
.يضارتلا عم هتيد وا فرطلا يف صاصقلا

 لامدنا امهدحأ ىعداف ،ةيارسلاب حورج;ا تامف ،لتقلا دصقب :حرج ًاصخش نانثا حرج ول ]608 ةلأسم[
 عدي مل ناف ،رخ&ا اماو .لامدن&اب هل فرتعي نمم دوقلا هل سيلو ،هسفن ىلع هرارقا ذفن .يلولا هّقدصو ,هحرج
 ًايعدم حراجلا ناك .هحرج ىلا ةافولا دانتسا ىعداو يلولا هافنو ,ًاضيا لامدن&ا ىعدا ناو .هب ديق ,لامدن&ا

.هب ديق &او ،لامدن&ا ىلع ةنيبلا هيلعو
 ناف،ةيارسلاب تامف ,عارذلا نم رخ&او دنزلا نم عطق امهدحا نكلو ،صخش دي نانثا عطق اذا ]609 ةلأسم[

 ،يناثلا وه لتاقلاف .عارذلا عطاق ىلا دنتسا ناو .Nتاق امهNك ناك ،ًاعم :تيانجلا اتلك ىلا تو;ا دنتسا
.لتاق يناثلاو حراج لو&اف ،رخآ هلتقو صخش دي دحا عطق اذا ام ريظن .حراج لو&او

 نا :امهيف ليق ناهجو .؟& ما سفنلا ةيد يف فرطلا ةيد لخدت لهف ،ًادحاو لتاقلاو حراجلا ناك ول ]610 ةلأسم[
 لخدت لو&ا ىلعف .:تبرضب ناك اذا امو ،ةدحاو ةبرضب حرجلاو لتقلا ناك اذا ام :ب ليصفتلا وه حيحصلا

 ةيد يهو ةدحاو ةيدب ءافتك&او ًاضيا لخادتلا وه روهش;اف ,يناثلا ىلع اماو .سفنلا ةيد يف فرطلا ةيد
 اتلك نومض;ا نوكيف ،:نامز يف ءادتعا ناك اذا ام فNخب .ًافرع ًادحاو Nتق هرابتعاب ،حجر&ا وهو .سفنلا

.:تيدلا
 ،ةدحاو ةيانجب لتقلاو حرجلا ناك ناف .ةقباسلا ةلأس;ا عوضوم سفن يف صاصقلا اماو ]611 ةلأسم[

 بير & امك .لتقلا ريغب هنم صتقي &و .سفنلا صاصق يف فرطلا صاصق لوخد يف بير Nف ،ةدحاولا ةبرضلاك
 ناتبرضلا تناك اذا اماو .ءاس;او حابصلاك ًافرع :قرفتم :نامز يف لتقلاو حرجلا ناك اذا لخادتلا مدع يف

 هلوصح عمف .لتقلا ببسل يفرعلا عباتتلا وه راد;ا نا رهاظلا .؟لخادتلاب مكحي لهف .ًافرع ًانامز :تيلاوتم
.Nف &او ,لخادتلاب مكحي

 فصن امهنم لك ءايلوا ىلا اودري نا دعب امهلتق لوتق;ا ءايلو& زاج ــ Nثم ــ Nجر نNجر لتق اذا ]612 ةلأسم[
.هنم صتق;ا لها ىلا ةيدلا فصن يدؤي نا رخ�ا ىلع نكلو ،امهدحأ اولتقي نا مهل نا امك .ةيدلا

 نم ًادحاو لوتق;ا يلو لتق نا هناف .ميسقتلا ةيفيك قبس امم ترهظ دقف ،ًادحاو Nجر ةثNث لتق اذا ]613 ةلأسم[
 اثلث نوضبقي ثيحب ،هنم صتق;ا ءايلوا ىلا ةيدلا ثلث دري نا نيرَخ�ا نم دحاو لك ىلع بجو ،ةثNثلا ء&ؤه

 ىلع بجيو ،يواستلاب امهنم صتق;ا ءايلوا ىلا ةيدلا ثلث دري نا ثلاثلا ىلع بجو مهنم :نثا لتق ناو .ةيدلا
 نا امك .ةيدلا اثلث ًاصاصق :لوتق;ا نم دحاو لك ءايلوا ىلا لصيل ةيدلا ثلث امهنم Nك يطعي نا لوتق;ا يلو
 هلتقي مل يذلا ثلاثلا ىلا عفد ام فصنب عجريو ةيدلا اثلث امهنم لكل يطعي نا ضرفلا اذه يف لوتق;ا يلول

.ةيدلا يثلث مهنم دحاو لك ءايلوا ىلا دري نا دعب ،كلذ هل ناك ًاعيمج مهلتق دارا ناو ،اذه .ةدحاو ةجيتنلاو
 ةيانج نم رثكا امهدحا ةيانج تناك ناو ،ًاعم رثكا وا :صخش لعفب لتقلا يف ةكرشلا ققحتت ]614 ةلأسم[
 ،امهنم لك لعف ىلا هتوم دنتساو ،بورض;ا تامف .رثكا وا :تبرض رخ&او ةبرض امهدحا برض ولف .رخ�ا

 امهدحا لتقي نا لوتق;ا يلول نوكي هعمو .دشا وا رثكا امهدحا لتق نا سيلو .لتقلا يف :يواستم اناك
.مدقت;ا ليصفتلا ىلع ،امهيلك لتقي نا هل نا امك ،ًاصاصق

 نا دعب ،لتاقلا لتقي نا لوتق;ا يلولف ،ملسم لتق يف ـ ءارغا Nب ــ ناويح عم ناسنا كرتشا ول ]605 ةلأسم[
.ةيدلا فصنب هبلاطي نا هلو .ةيدلا فصن هيلو ىلا دري

 لتقي نا ]لتاقلا ب&ا ريغ وهو[ لوتق;ا يلول زاج ،هنبا لتق يف يبنجا عم ب&ا كرتشا اذا ]616 ةلأسم[
 لوتق;ا يلو ىلا اما ،هيطعي ،ةيدلا فصن هيلع لب ،لتقي Nف ب&ا اماو .ةيدلا فصن هيلو ىلا عفديو يبنج&ا



 لتقي نا ]لتاقلا ب&ا ريغ وهو[ لوتق;ا يلول زاج ،هنبا لتق يف يبنجا عم ب&ا كرتشا اذا ]616 ةلأسم[
 لوتق;ا يلو ىلا اما ،هيطعي ،ةيدلا فصن هيلع لب ،لتقي Nف ب&ا اماو .ةيدلا فصن هيلو ىلا عفديو يبنج&ا

 لتق يف يمذو ملسم كرتشا اذا اميف لاحلا كلذكو .صاصقلا ضرف يف ،هنم صتق;ا يلو ىلا اماو ]نب&ا[
.يمذ

 نا هلف .سفنلا صاصق يف تفرع ام بسح ،فارط&ا ةيانج يف :كرتش;ا ةعامجلا نم صتقي ]617 ةلأسم[
 ةموسقم مهيلا ةيدلا نم ةبسن در عم ،عيمجلا نم صتقي نا هلو .ةبسنلاب :لعافلا ىلع مسقتو اهدحو ةيدلا لبقي

 مل نمم ذخأيو ,ةبسنلاب ةيدلا ضعب هنم صتقا نم ىلع دريف .ضعبلا نود ضعبلا نم صتقي وا .مهددع ىلع
 وا ةيانجلا لبق ًارصاق ناك ناف .ةيدلل كلا;ا وهو .هيلع ينج;ا ديب رايتخ&او .ةبسنلاب ةيدلا ضعب هنم صتقي

.هيلو ديب صاصقلا ناك ةيانجلاب
 ىلا ةيانجلا دنتست ثيحب ،ًاعم رثكا وا :صخش لعفب ،فارط&ا ىلع ةبانجلا يف ةكرشلا ققحتت ]618 ةلأسم[

 دحا عضو اذا اماو .تعطقنا ىتح اهيلع اوطغضو صخش دي ىلع ًانيكس ةعامج عضو ول امك .عيمجلا لعف
 نم سيل هنا ىلا ةعامج بهذف .ايقتلا ىتح هنيكس ىلع امهنم دحاو لك طغضو اهتحت رخآو هدي قوف ًانيكس
 ،كارتش&ا ققحت دعبي &و ،ًادج لكشم هنكلو .هتيانج يف صاصقلا امهنم لك ىلع لب ،ةيانجلا يف كارتش&ا

.ةيفيكو ةيمك هنم صتق;ا لعف ىلع ةدايزلا مدع ][ طوح&اف ،صاصقلا ديرأ نا نكلو .يفرعلا قدصلل
 لتق هل ناك ،رثكا نك ولو .در Nب ًاعم امهلتق لوتق;ا يلول ناك .لجر لتق يف ناتأرما تكرتشا ول ]619 ةلأسم[

 ىلع بجو ــ Nثم ــ ثNثلا نم :تنثا لتق اذا امك ،نهضعب لتق اذا اماو .نهيلا نهتيد لضاف در دعب نهعيمج
 ىلع درلا هدنع نم وه مرغيو ،مدلا يلو ىلع هدرت نا وا .امهنم صتق;ا ءايلوا ىلا لجرلا ةيد ثلث در ةثلاثلا

.قبس امم هلاثما يف انلق امك .ةدحاو ةجيتنلاو .امهنم صتق;ا
 ىلا ةيدلا فصن دري نا دعب ،ًاعم امهلتق لوتق;ا يلول زاج .لجر لتق يف ةأرماو لجر كرتشا اذا ]620 ةلأسم[
 ،هدحو لجرلا لتق اذا اماو .ةيدلا فصنب لجرلا ةبلاطمو ،ةأر;ا لتق هل نا امك .ةأر;ا ءايلوا نود ،لجرلا ءايلوا

.هنم صتق;ا ءايلوا ىلا ةيدلا فصن در ةأر;ا ىلع بجو
 هنا :ليق ،هدراوم فNتخا ىلع ،صاصقلا هتدارا دنع ،يلولا ىلع درلا هيف بجو عضوم لك يف ]621 ةلأسم[

 بوجو لصا تبث امناو .موزللا توبث مدع رهاظلا نا &ا ،][طوحا وهو .قحلا ءافيتسا ىلع درلا ميدقت مزلي
 صتق;ا كلم يف ةيدلا لخدت ،لاح يأ ىلعو .هيلو ىلا هعفد هرخا ناو ,هنم صتق;ا ىلا هعفد درلا مدق ناف .درلا

.ثروتو هنم
 لتاقلا لتق لوتق;ا ءايلو& زاج ،ًادمع رخ�ا نمو أطخ امهدحا نم لتقلا ناكو ،Nجر نNجر لتق ول ]622 ةلأسم[

 نع لزانتلا مهل نا امك .ةيدلا فصنب أطخ لتاقلا ةلقاع ةبلاطم عم .هيلو ىلا هتيد فصن مهدر دعب ًادمع
 .ًادمع لجر لتق يف لجر عم يبص كرتشا اذا اميف لاحلا كلذكو .هبيصن ردقب هنم ةيدلا ذخاو ،لتاقلا صاصق

.ةيدلا هيلع لب ,صاصق هيلع سيل أطخ لتاقلا ةلزنمب هناف
 ءايلوا ىلا ةيدلا فصن در عم .ًاعم امهلتق لوتق;ا يلول ناك ،ًادمع رح لتق يف دبعو رح كرتشا ول ]623 ةلأسم[

 رثكا تناك ناو .يلولا ىلع ءيش Nف ،لقا وا رحلا ةيد فصن يواست هتميق تناك ناف ,مّوقيف دبعلا اماو .رحلا
 ول ,معن .لقا وا رحلا ةيد فصن رادقمب دئازلا نوك :ب كلذ يف قرف &و .ه&وم ىلا دئازلا دري نا هيلعف ،هنم

 در ىلع رصتقي لب .فصنلا ىلع دئازلا در هيلع بجي مل ،ةلماكلا ةيدلا عومجم نم رثكا دبعلا ةميق تناك
.فصنلا

 ءيش در هيلع بجي نا نودب ًاعم امهلتق لوتق;ا يلول ناك .رح لتق يف ةأرماو دبع كرتشا اذا ]624 ةلأسم[
 .هقاقرتسا هل ناك دبعلا لتقي مل اذاو .هيف ليصفتلا ةقباسلا ةلأس;ا يف رم دقف دبعلا اماو .ةأر;ا ىلا ةبسنلاب

 .Nف &او ,ًابابحتسا طوح&ا ىلع ه&وم ىلع دئازلا در ,لوتق;ا ةيد فصن نم رثكا هتميق تناك نا ،ذئدنعو
.ًاضيأ ةقباسلا ةلأس;ا ىلع لامتح&ا اذه قبطنيو

لتقلا ماسقا يف عورف
 نا : لو&ا ::ميسقت ىلا ةرشاب;ا مسقنتو .بيبستلا :رخ&او ,ةرشاب;ا :امهدحا ::مسق ىلا لتقلا ببس مسقني

 ًاببس لمعتسي نا وا ،ةافولا ثادح& يفاكلا وا لتاقلا ببسلا لمعتسي نا :يناثلاو . هدصقي & وا لتقلا دصقي
:ماسقا ةعبرا ثدحي :نثا يف :نثا برضبو .ةافولا هيلع بترتت نكلو لتاق ريغ



 ًاببس لمعتسي نا وا ،ةافولا ثادح& يفاكلا وا لتاقلا ببسلا لمعتسي نا :يناثلاو . هدصقي & وا لتقلا دصقي
:ماسقا ةعبرا ثدحي :نثا يف :نثا برضبو .ةافولا هيلع بترتت نكلو لتاق ريغ

.صاصقلا قحل ًابجوم ًادمع هنوك يف لاكشا &و .لتاق ببسب لتقلا دصقي نا :لو&ا مسقلا
 دمعلا ماسقا نم ًاضياوهو .لوتق;ا توم يهو ,ةجيتنلا دصق نودب لتاقلا ببسلا دصقي نا :يناثلا مسقلا

.ةافولل يعونلا ببسلا دصق ةيافكل ،صاصقلل بجو;ا
 ،صاصقلا قحل بجوم دمع ًاضيا وهو .لتقلا لصحيف ،ًابلاغ لتاق ريغ ببسب لتقلا دصقي نا :ثلاثلا مسقلا

 اما ,صاصقلا قحل نيرم&ا دحا ةيافك ةثNثلا ماسق&ا هذه يف طباضلاو .هلوصح عم لتقلا دصق دوجو رابتعاب
.لتاقلا ببسلا دصق وا لتقلا دصق

 بترتتو ةافولا ققحتت كلذ عمو .لتقلا دصق مدع عم ،ًابلاغو ًاعون لتاقلا ريغ ببسلا لمعتسي نا :عبارلا مسقلا
.صاصقلا بجوي & اذهف .هيلع

 ,ةجيتنلا داجياب لتاقلا وا لعافلا لNقتساب ققحتت ةرشاب;ا نا :امهانلق نيذللا بيبستلاو ةرشاب;ا :ب قرفلاو
 بترتت ثيحب ،هلعف ىلا رخآ لعف مامضنابف بيبستلا اماو .ةقباسلا ةعبر&ا ماسق&ا دحأ ىلع ةافولا يهو

 ةروص تجرخ انه نمو .&امتحا وا ًاعطق لوتق;ا تام ا; رخ�ا لعفلا &ول هنا :لق وا .:لعفلا عومجم ىلع ةافولا
 نم كلذ نوكيف .لعافلل يوقلا ببسلا ناكو ،ةافولا بترت اهيف لمتحي & ةجرد ىلا ًافيعض رخ�ا لعفلا ناك اذا ام

.بيبستلا نم & ةرشاب;ا
:ماسقأ ىلع نوكي ةافولا ثادحا يف ليخدلا رخ�ا لعفلا وا بيبستلا نا مث

 امك .صاصقلل بجو;ا دمعلا يف Nخاد هلك نوكيف .هيف لتاقلا ريغل لخد & ًايعيبط ًاريثأت نوكي نا :لو&ا مسقلا
 وه ناك ناو رشاب;ا لتاقلاف .كلذك رحبلا يف هاقلا وا تام نا ىلا اهنم جورخلا هيلع رذعتو رانلا يف هاقلا ول
 هنمو .قبس&ا ببسلا ىلع ةيلوؤس;ا نوكتف ،يرايتخا ببس ىلع بترتم يرسق ببس هنا &ا ،رحبلا وا رانلا

 ثيحب ,برضلا وا حرجلل ةجيتن مسجلا يف ضر;ا راشتنا اهب داريو ،ةيارسلاب لتقلا هنمو رحسلاب لتقلا
.كلذ لك صخت امم عورف تقبس دقو ،دمعلا ماسقا نم كلذ لكف .ةافولا لصحت

 وا هلكأف ًامومسم ًاماعط هل مدق ول امك .هترشابمو هيلع ينج;ا لعف لتاقلا لعف ىلا مضني نا :يناثلا مسقلا
 ناك ,رطخلا نع Nًفاغ هيلع ينج;ا ناك نا :هلثم يفف .تامف ةقيمع رئب اهيف وا ةعبسم قيرط يف هنم بلطب ىشم

 ىلع ناعأ دقف ،رطخلا ىلا &امتحا ولو ًاتفتلم هيلع ينج;ا ناك نأو . صاصقلا هيلعو هلتق يف ًادماع لعافلا
.رخ�ا ىلع ةيد &و صاصق Nف .ةقيقحلا يف هسفن لتاق وه وا ،هسفن

:ءاحنأ ىلع نوكي اذهو .رخآ ناسنا لعف لتاقلا لعف ىلا مضني نا :ثلاثلا مسقلا
 ًادمع Nتاق امهNك نوكي كلذ لثم يفو .ًابيبست وا ةرشابم لتقلا يف ةكراشملل ةيدمعلا ةرشاب;ا :لو&ا وحنلا

 هرايتخا عمو ،امهيلول وا امهنم لك ىلع ةيدلا فصن دري ،صاصقلا مدلا يلو رايتخا عم نكلو .صاصقلا هيلعو
.كلذ عورف نع ثيدحلا قبس دقو .امهنم لك نم اهفصن ذخأي ،ةيدلا

 ًانأش مظعا لتاقلا ناك ول امك ،ةليلق ضورف يف &ا لتقلا يف هارك&ا ققحتي &و .هارك&اب ةرشاب;ا :يناثلا وحنلا
 صاصقلا نوكيو .لتقلا -حتفلاب -هركملل زوجي ذئدنع .لتقلا نم رثكا هارك&او ديدهتلا ناك وا ,لوتق;ا نم �ا دنع

 لتق مدعو هسفن ميدقت -حتفلاب -هرك;ا ينعي ،هيلع بجو ةققحتم دراو;ا هذه نكت مل ولو . -رسكلاب -هرك;ا ىلع
 نا بوجو عورفلا نم ددع يف قبس ,معن .رخ�ا نود ،ةيدلا وا صاصقلا هيلع ناك هذه لاحلاو هلتق ناف ،رخ�ا
 Nفط وا ًانونجم ناك ول اماو .هارك&ا ققحتي هبو ،ًاراتخم ًارداق رومأ;ا ناك اذا اذه .تومي ىتح رم�ا سبحي

.رم�ا ىلع ةلماك نوكت ةيلوؤسمو لتقلا دانتساف زيمم ريغ
:نيوحن ىلع نوكي اذهو .ناويح لعف لتاقلا ناسن&ا لعف ىلا مضني نا :عبارلا مسقلا

 ىلا هاقلا وا ًابلك هب ىرغأ وا عبس ىلا هاقلا ول امك ،هدحو لتقلل رشاب;ا وه ناويحلا نوكي نا :لو&ا وحنلا
 هتدار& لخد & ،ةل�اك ناويحلا ن& ،ًاضحم ناسن&ا لعافلا ىلا ًادنتسم نوكي اذهف .هلتق ىلا كلذ ببستف ىعفأ

.ةينوناقلاو ةيهقفلا ةيحانلا نم
 اما ،بلكلا ةضع عم ناسن&ا برض تو;ا ببس ناك ول امك ،لتقلا يف ًاكراشم ناويحلا نوكي نا :يناثلا وحنلا

 نكي مل ناو .صاصقلا هيلعو لتاقلا وه ناك ،ناويحلا ةكراش; ببس;ا وه لتاقلا ناك ناف .ةيارسلاب وا روفلاب
 لتقيف داقي وا ةيدلا فصن هنم ذخؤتف ،لتقلا ضعبل ًانماض ناك ،ةفدصلا ليبس ىلع تثدح لب ،اهل ببس;ا وه

.ةيدلا فصن هيلو ىلا وا هيلا عفدتو



 لتقيف داقي وا ةيدلا فصن هنم ذخؤتف ،لتقلا ضعبل ًانماض ناك ،ةفدصلا ليبس ىلع تثدح لب ،اهل ببس;ا وه
.ةيدلا فصن هيلو ىلا وا هيلا عفدتو

 .ضحم أطخو ]أطخلا دمع وا[ دمعلا هبشو دمع :ماسقا ةثNث ىلا اهدصق رابتعاب ةيانجلا اومسق مهنا مث
 .هلتقيف هيلع مهسلا عقيف ةرجش وا ًاناويح برضت نا وه أطخلاو ،هلتق ديرت تنأو هبرضت نا دمعلا نا :اولاقو
 وا لتقلا دصق نم هانلق نا قبس ام ىلا ةقدلاب عجار اذهو .توميف هلتق دصاق ريغ تناو هبرضت نا دمعلا هبشو
 امك ،رخ�ا نود امهدحا دجو ناو .أطخ وهف ًاعم ايفتنا ناو .دمع وهف نادصقلا ققحت ناف .لتاقلا ببسلا دصق

 نا :ب أطخلا يف قرف &و .دمعلا هبش وهف .تو;ا وهو ببس;ا نود ببسلا ىلا دصقلا ققحت ثيح لاث;ا يف
 :ب قرفي & اذه يفو .هيلع عقيف ،هريغ برضت لب ًاقNطا هبرضت & نا وا ،هلتق ديرت &و لتاق ريغ ببسب هبرضت
 أطخلاب & ،دمعلا هبشي نيوحنلا نيذه نم لو&ا مهضعب قحلا انه نمو .لتاق ريغ وا ًابلاغ Nتاق ببسلا نوكي نا

.ضح;ا
 باب يف Nقتسم دمعلا هبشل مكح &و .أطخلا لتقلاو ،دمعلا لتقلا ىلا وه امنا ًايهقف ماسقن&ا نا مه;او

 وهف ،لتاقلا ببسلا دصق وا لتقلا دصق عم هنا انفرع دقو .أطخلاب قحلم وأ دمعلاب قحلم اما وهف ،صاصقلا
 ىلا لزانتلاو هنع وفعلا هلو ،مدلا يلو ةبلاطمب صاصقلا هيلع بجو ًادمع لتقلا ناك ناف .أطخ وهف &او ،دمع

 ،اهضعب نع وا اهنع وفعلا هلو ةيدلا ذخا هيلع :عتي لب .صاصقلا مدلا يلول نكي مل أطخ لتقلا ناك ناو .ةيدلا
.كلذ نم لتاقلا ةمذ ءاربا ىنعمب

 ءاش نا رسيتم وه ام رادقمب ،هركذ انل قبسي مل امم ،ماسق&ا هذه ىلع عورفلا ضعب يلي اميف ركذن نا انلو
.ىلاعت �ا

 ناو .لاكشا Nب دمعلا نم وهف ،تام ىتح هكرتي مل ناف .بارتلا يف وا ءا;ا يف هسمغ وا هقنخ ول ]625 ةلأسم[
.ًاضيأ دمعلا نم وهف تامف ،ةفيعض وا سفنلا عطقنم وهو هكرت

 لتقلا دصق ناف .كلذ بسب تامف ،هلسرأ مث .هلث; ًابلاغ هلثم لتقي & رادقمب تاروكذ;ا دحا لعف ول ]626 ةلأسم[
 رصع وا هنطب ساد ول اذكو .ةيدلا هيلعو أطخ وهف &او .صاصقلا هيلعو دمع وهف .هعوقو ءاجر ناونعب ولو

.قباسلا ليصفتلا ىلع اهضر وا هتيصخ
 دصق ريغب يداعلا درفلا لتقي & ام هب لعفف ,هوحنو ربك وا رغص وا ضر; ،ًافيعض فرطلا ناك ول ]627 ةلأسم[

.هفعضب هملع عم ،دمع وهف .ةيارسلاب ولو Nتاق فيعضلا اذه ىلا ةبسنلاب ناك هنكلو ،لتقلا
 نكي مل ءاجر ولو لتقلا دصقي مل ناف ،هب تامو هببسب ًاضرم هبقعأف ،لتقلا بجوي & امب هبرض ول ]628 ةلأسم[

.دوقلا هيلعو دمع وهف هدصق عمو .ًادمع
 دصق نم هن& دمع وهف .ءاقبلا هلثم يف لمتحي & ةدم ،امهدحا نع وا بارشلاو ماعطلا نع هعنم ول ]629 ةلأسم[

 ولو ًادصاق نوكي ناب طونم ًادمع هنوكف ،ةداع هلثم لمحتي ةدم ناك ناو .لتقلا دصقي مل ناو ،لتاقلا ببسلا
.ةيدلا هيلعو أطخ ناك &او ،لتقلا ءاجرب

 ناف ،هكرتو هدصف ولو .دوقلا هيلعو دمع وهف .تام ىتح مدلا فزنف هدش نع هعنمو ][ هدصف ول ]630 ةلأسم[
 &و صاصقلا & ،دصافلا ىلع ءيش &و ،هسفن ىلع ناعا يذلا وهف ،&ذاختو ًادمعت هلمهأو دشلا ىلع ًارداق ناك

 ملعي مل ول اذكو .دوقلا هيلعو دمع وهف ،دصفلا :ح كلذ دصافلا ملع ناف ،دشلا ىلع ًارداق نكي مل ناو .ةيدلا
.ةيدلا هيلعو أطخ وهف ,دصقي مل ناو .ءاجر ولو هلعفب لتقلا دصق نكلو

.دمعلا نم نكي مل .فNخلا نابف ،مدلا رودهم هنا ليختب ،هلتق ىلا ببست وا هلتق ول ]631 ةلأسم[
 هاعد ول اذكو .ةيد &و دوق Nف ،تامو هنذا Nب هلكأف صخش لخدف ،مومسم ماعط هتيب يف ناك ول ]632 ةلأسم[

.هنذا نودب هلكأف ماعطلا لك& & هراد ىلا
 حرط ول اذكو .دوقلا هيلعو دمعلا نم وهف ,هندب نم ًائيش اهمقلأ نأب ،لتاق مس اهل ةيح هشهنأ ول ]633 ةلأسم[

 ناك ول اذكو .هنم رارفلا هنكمي & دودسم باب وا قيضم يف هنيبو اهنيب عمج ول اذكو .كلهف هتشهنف ةيح هيلع
 &و صاصق لعافلا ىلع سيلف ،رفي ملو رارفلا هنكمأ اذا اماو .هفعض ملعي يناجلا ناكو ،رارفلا هنكمي & ًافيعض

.ةيد
 ءاجر ولو لتقلا دصقب ناك ناف .تامف طقسف هلجر تقلزف ،قهاش ىلا دوعصلا ىلع ههركا ول ]634 ةلأسم[

.طوقسلل ًابلاغ ًاببس قهاشلا ناك ول اذكو ،دمعلا نم وهف ,هثودح



.طوقسلل ًابلاغ ًاببس قهاشلا ناك ول اذكو ،دمعلا نم وهف ,هثودح

يناثلا لصفلا
صاصقلا طورش

:ةديدع يهو
 ةمئ&او   يبنلل باسلا لتقك .ًاعرش غئاسلا لتقلا يف دوق Nف ،مدلا نوقحم لوتق;ا نوكي نا :لو&ا طرشلا

 & اذكو .لاملل وا ضرعلل وا ،سفنلل دصاقلا مجاه;او براح;او يرطفلا دتر;ا لتقو ,مNسلا مهيلع نيرهاطلا
.ًاعرش ًاغئاس لتقلا نوك وه :كلذ يف طباضلاو .كلذ ريغو دح وا صاصقب لتقي نم لتق يف دوق

 ناف .دمعلا هبش وا أطخ نوكي نا & ،قباسلا لصفلا يف هحرش قبس امك ،ًادمع لتقلا نوكي نا :يناثلا طرشلا
.امهيف ةصاخ ةيدلا هيلع

 &و ةثون&او ةروكذلا يف يواستلا طرتشي &و .ةيقرلاو ةيرحلا يف لوتق;او لتاقلا :ب يواستلا :ثلاثلا طرشلا
.قسفلاو ةلادعلا يف &و ،نيرفاك وا :ملسم اناك اذا بهذ;ا يف &و دNي;ا ةيلح يف

 ءايلوا ىلا ةيدلا فصن در دعب نكلو ,ةرحلا رحلا لتق اذا اذكو .هب لتق ,ًادمع رحلا رحلا لتق اذا ]635 ةلأسم[
.هنم صتق;ا

.اهب تلتق ةرحلا ةرحلا تلتق اذا ]636 ةلأسم[
.ةيدلا فصنب اهيلو ةبلاطم لوتق;ا يلول سيلو ،هب تلتق ،رحلا ةرحلا تلتق اذا ]637 ةلأسم[

 أطخلا يف يهو .ةيدلا تبثت ,معن .صاصق Nف ،دمعلا هبش وا أطخلاب ةرحلا وا رحلا رحلا لتق اذا ]638 ةلأسم[
 �ا ءاش نا تايدلا باتك يف هليصفت يتأيس امك ،هلام يف نوكت دمعلا هبش يفو .لتاقلا ةلقاع ىلع لمحت

.ىلاعت
 مل اذا .ه&و; هلتق موي لوتق;ا ةميق لتاقلا ىلعو .صاصق Nف ,ةم&ا وا دبعلا ةرحلا وا رحلا لتق اذا ]639 ةلأسم[

 ناك اذاو .ةرحلا ةيد زواجتت مل اذا ًاضيا اهلتق موي اهتميق ةم&ا يفو .دئازلا مرغي Nف &او .رحلا ةيد زواجتي
 دبعلا نوكي نا :هانركذ اميف طباضلاو .ةيمذلا وا يمذلا ةيد زواجتت مل اذا هتميق لتاقلا مرغ ,ًايمذ ةم&ا وا دبعلا

 ةباتكلا لام نم دؤي مل ًاقلطم ما ًاطورشم ًابتاكم ما ،دلو مأ ما ًاربدم ما ًانق ناك ءاوس .صقشم ريغ ًاكولمم هلك
 اميف قرف & امك .لوتق;او لتاقلا يف ىثن&او ركذلا :ب كلذ لك يف قرف &و .صقش;ا مكح يتأيسو .ًائيش

 ةلقاع ىلع لمحت ،قبس امك ،هتميق يهو ةيدلا نا رم&ا ةياغ .أطخ وا دمعلا هبش وا ًادمع دبعلا لتق :ب هانركذ
.هسفن لتاقلا لام يفف &او ،ضح;ا أطخلا يف رحلا لتاقلا

 نا موزل فاضي .ةقباسلا ةلأس;ا يف انعمس امك ،رحلا هلتق اذا دبعلا ةميق عفد ىلا فاضي ]640 ةلأسم[
.ًادمع لتقلا ناك اذا ،ًاريزعت ًاديدش ًابرض لتاقلا برضي

 ،هنيمي عم يناجلا لوق لوقلاف ،لتقلا موي لوتق;ا دبعلا ةميق يف دبعلا ىلومو يناجلا فلتخا اذا ]641 ةلأسم[
.ةنيب ىلوملل نكت مل اذا

 نيرهش موصي ناو ,ةبقر قتعي نا :ينعي ,عمج ةرافك هيلعف ،هبذعي نا نودب هدبع ىلو;ا لتق اذا ]642 ةلأسم[
 ًاريزعت ةبرض ةئم برض ديبعلا لتقب ًافورعم نكي مل ناف ،بيذعتب هلتق ناو .ًانيكسم :تس معطيو ،:عباتتم

 ديبعلا لتق ىلع ًاداتعم ناك ناو .:ملس;ا لام تيب ىلا عفدت وا اهب قدصتي هتميق هنم تذخاو ،ةنس ةد; سبحو
 دبعلا :ب لوتق;ا يف قرف & امك ةأر;او لجرلا :ب ىلو;ا يف انركذ اميف قرف &و .هب لتق ،هكلم ريغ نم ولو

.ًائيش هتباتك لام نم دؤي مل يذلا قلط;ا بتاك;او طورش;ا بتاك;او ربد;او نقلا :ب قرف & امك .ةم&او
 نا هيلع نكلو ،هب لتقي مل ،ًائيش هتبتاكم لام نم ىدا ًابتاكم ًادبع ًادمعتم ةرحلا وا رحلا لتق اذا ]643 ةلأسم[

 دمعلا هبش يف ًاضيأ لاحلا وه اذهو .ًاقر يقب ام رادقمب دبعلا ةميقو هنم ررحت ام رادقمب رحلا ةيد عفدي
 وا رثكا وا هتباتك لام فصن ىدأ نم :ب قرف & امك ،ةما وا ًادبع بتاك;ا نوك :ب كلذ يف قرف &و .أطخلاو
 هصقش ةميق مرغيو .ًادمع هبتاكم ىلو;ا لتق اذا اميف رحلا ةيد نم ةبسنلا عفد ىلا ةبسنلاب لاحلا اذكو .لقا

.قبس امك ،كولم;ا
 دبعلا لتق :ب رايخلا لوتق;ا يلول نكلو ,هتيانج ه&وم نمضي &و ،هب ديق ,ًارح دبعلا لتق ول ]644 ةلأسم[

 اميف قرف &و .كلذب يلولا يضر اذا &ا هكف ه&و; سيلو .رحلا ةيد نم رثكا ةيقوسلا هتميق تناك ناو ،هقاقرتساو
 مأ وأ ًاربدم وا ًانق نوكي نا :ب لتاقلا دبعلا يف قرف & هنا امك ،ىثنا وا ًاركذ لوتق;ا وا لتاقلا نوك :ب هانركذ



 اميف قرف &و .كلذب يلولا يضر اذا &ا هكف ه&و; سيلو .رحلا ةيد نم رثكا ةيقوسلا هتميق تناك ناو ،هقاقرتساو
 مأ وأ ًاربدم وا ًانق نوكي نا :ب لتاقلا دبعلا يف قرف & هنا امك ،ىثنا وا ًاركذ لوتق;ا وا لتاقلا نوك :ب هانركذ

 هل ًاقر داع هتاقرتسا مدلا يلو راتخا اذاو .هتباتك لاوما نم ًائيش دؤي مل ًاقلطم وأ ًاطورشم ًابتاكم وأ دلو
.ماكح&او تافصلا هذه هنع تفتناو

 هل زوجي امك ،هنع وفعلا هل زوجي امك ،هلتق مدلا يلول زاج ،ًادمع ه&وم ةكولم;ا وا كولم;ا لتق اذا ]645 ةلأسم[

 .هفNخ ][ طوح&ا ناك ناو .:قابلا نود هتيكلمب صاصتخ&ا هل ناك ًاثراو ناك ناو ،ًاثراو نكي مل نا هقاقرتسا
.قبس اميف هماسقا انركذ امم هريغو نقلا :ب كلذ يف قرف &و

 ةباتكلا لام نم ىدا ,ًاقلطم ما ًاطورشم ناكأ ءاوس ،ًاقلطم هب لتق ,ًادمعتم ًارح بتاك;ا لتق ول ]646 ةلأسم[
 رادقمب لب ،هلك هقاقرتسا هل نكي مل ،هلتق نع وفعلا يلولا راتخاو ،ًائيش هنم قلط;ا ىدأ ول ،معن .دؤي مل ما ًائيش

 سيل امك .ًاصقشم يقبي لب ،هلك ررحتيل ةباتكلا لام عفدب رمتسي نا ذئدنع دبعلل سيلو ،هتيدوبع نم يقبام
.لا;ا تيب نم مام&ا اهعفديوا يضارتلا عم &ا هنم ررحت ام رادقمب ةيدلاب هتبلاطم يلولل

 ،هقرتسيل مدلا يلو ىلا لتاقلا عفد :ب ىلو;ا ريخت،دمعلا هبش وا أطخ رحلا ةم&ا وا دبعلا لتق ول ]647 ةلأسم[
 قرف &و .ةيدلاب ةبلاط;ا يلولل نكي مل قاقرتسNل هعفد اذاو .لوتق;ا ةيدو هتميق نم نيرم&ا لقاب هتبقر كف :بو

.دلولا ماو ،هتباتك لام نم ًائيش دؤي مل يذلا قلط;او طورش;ا بتاك;او ربد;او نقلا دبعلا :ب كلذ يف
 يقابلاو .هنم ررحت ام رادقمب ةيدلا هيلعف .أطخ دبعلا وا رحلا ءيش هنم ررحت يذلا بتكا;ا لتق ول ]648 ةلأسم[

 نم يقابلا ةميقو ةيدلا يقاب نم نيرم&ا لقا :ينعي ،لوتق;ا ءايلوأ ىلا يقابلا در :ب رايخلاب وهف ه&وم ىلع
 اذاو .هلثم يف قبس امك ،هتباتك كلذب عطقنتو .قرلا هصقش هنم نوكلمي مهيلا بتاك;ا عفد :بو .بتاك;ا دبعلا

.:ملس;ا ماما ىلع كلذ ناك ،ةيدلا نم هيلع ام ءادا نع بتاك;ا زجع
 امهدحأ نوك وا نيربدم وا :نق لوتق;او لتاقلا نوك :ب قرف &و .هب ديق ًادمعتم ًادبع دبعلا لتق ول ]649 ةلأسم[

.ه&وم ىلا اهتيد لضافل در &و ،ةما لوتق;ا ناك ول كلذكو .ًاربدم رخ�او ًانق
 هتباتك لام نم دؤي مل ًاقلطم وا ًاطورشم ًابتاكم لوتق;ا ناك ناف .ًادمع ًابتاكم ًادبع دبعلا لتق ول ]650 ةلأسم[

 ىلوم نم لكلف هضعب ررحت ًاقلطم ًابتاكم ناك ناو .ةقباسلا ةلأس;ا يف قبس دقو نقلا لتق مكح همكحف .ًائيش
 ينعي ،هعوضوم طوقسب هقح طقس ،رخ�ا نود امهدحأ هلتق ناو ،وهف ًاعم هNتق ناف ،لتقلا قح هتثروو لوتق;ا
 تناك ناف ،ةميقلاب كلذ ردقيو ،لوتق;ا ةيرح ةصح رادقمب لتاقلا دبعلا قاقرتسا لوتق;ا يلولو .لتاقلا تومب
 وا ناتميقلا تواست ول امك ،هلك هكلم &او .اهرادقمب هنم كلم ،لتاقلا دبعلا ةميق نم لقا رحلا مسقلل ةيدلا ةصح

.لقأ لتاقلا دبعلا ةميق تناك
.تقبس يتلا اهماسقأ :ب قرف Nب .تديق ،ًادبع وا ةما ةم&ا تلتق ول ]651 ةلأسم[

 لام نم دؤي مل ًاقلطم ًابتاكم ناك وا ًاطورشم ًابتاكم لتاقلا ناك ناف .ًادمع ًادبع بتاك;ا لتق ول ]652 ةلأسم[
 نم يقب ام رادقمب هتبقرب ةيانجلا قلعتت نكلو ،هب لتقي مل ًائيش هنم ىدا ناو .نقلا مكح همكحف ،ًائيش ةباتكلا
 زجع ناف .هلام نم يدؤيف &او .لام هل نكي مل اذا ةيدلا نم ةبسنلا عفد يف ،هتيرح بيصن يف ىعسيو ،ةبقرلا
 طقستو ،هقح يفوتسيل هتبقر رادقمب ،هقاقرتسا لوتق;ا ىلوملف هتبقرب قلعت ام اماو .لا;ا تيب ىلع ةيدلا تناك

 وا لتاقلا نوك :ب كلذ يف قرف &و .لوتق;ا ىلوم ىلا ةيدلا عفدب ًامزلم لتاقلا ىلوم نوكي &و .هتبتاكم كلذب
.ًاربدم وا ًانق لوتق;ا نوك :ب قرف & هنا امك ،ىثنا وا ًاركذ لوتق;ا

 نم ررحت ام ردقب لوتق;ا نم ررحت ناف .ًادمع رخآ ًابتاكم ،ءيش هنم ررحت يذلا بتاك;ا لتق ول ]653 ةلأسم[

 ةبسن رادقمب ةيدلاب ذئدنع لتاقلا مزلي لب .][طوح&ا وهو لتقي & هنا روهمشلاف &او ،هب لتق ,رثكا وا لتاقلا
 نم كلمي ىلو;ا نا ,برق&او .هتباتك كلذب عطقنتو ،لتاقلا نم كولم;ا مسقلا لوتق;ا ىلوم قرتسيو .لوتق;ا ةيرح

 عيطتسيو .لتاقلا ىلو; اكلم ىقبت اهناف ةدايز كانه ناك ناف .لوتق;ا نم كولم;ا مسقلا ةميق رادقمب لتاقلا
.اهريرحتل هتباتكب رارمتس&ا هسفن لتاقلا

 ىلوم ىلا هعفد :بو ،لوتق;ا ةيد ءاداب هكف :ب رايخلاب لتاقلا ىلوم ناك ،أطخ ًادبع دبع لتق اذا ]654 ةلأسم[
 در ،لوتق;ا ةميق ىلع لتاقلا ةميق تداز ناو ،وهف ناتميقلا تواست ناف .هتميق نم هقح يفوتسيو هّقرتسيل لوتق;ا

 &و .صقنلاب هبلاطيو هيلا عجري نا لوتق;ا ىلو; سيلف اهنع تصقن ناو .][طوح&ا ىلع لتاقلا ىلوم ىلا دئازلا
 وا ًاطورشم ًابتاكم وا ًاربدم وا ًانق هنوك :ب قرف & امك ،ىثنا وا ًاركذ لوتق;ا وا لتاقلا نوك :ب كلذ يف قرف



 &و .صقنلاب هبلاطيو هيلا عجري نا لوتق;ا ىلو; سيلف اهنع تصقن ناو .][طوح&ا ىلع لتاقلا ىلوم ىلا دئازلا
 وا ًاطورشم ًابتاكم وا ًاربدم وا ًانق هنوك :ب قرف & امك ،ىثنا وا ًاركذ لوتق;ا وا لتاقلا نوك :ب كلذ يف قرف

 هنم ررحتو ةباتكلا لام ضعب ىدأ دق ًاقلطم ًابتاكم ناك ول اماو .ًائيش ةبتاكلا لام نم دؤي مل ًاقلطم ًابتاكم
.مدقت امم همكح رهظ دقف ،ءيش

.هنع وفعلاو لتاقلا لتق :ب ىلو;ا ريخت ،رخ�ا امهدحأ لتقف ،نادبع رحلل ناك ول ]655 ةلأسم[
:رييختلا وحنب رومأ ةدع :لوتق;ا ءايلو& ناك ،ًادعاصف ّنيرح رح لتق ول ]656 ةلأسم[

.ًاعم ةيدلاو صاصقلا نع وفعلا :لو&ا رم&ا
.:لوتق;ا تايد ذخاو صاصقلا نع وفعلا :يناثلا رم&ا

 لتق ناف .ةلماك ةيدل ًانماض ــ كلذ عم ــ ىقبيو ،لتاقلا لتقي ناف ،ةيدلاو صاصقلا :ب عمجلا :ثلاثلا رم&ا
.ةيد فصن امهنم لك :لوتق;ا ييلو ذخا ،ًاعم امهنع

 ةيدلا ذخأ رخNل نوكيف ،هنيعب امهنم دحاو ءازاب لتاقلا لتقي نا دصق عم ،قباسلا رم&ا سفن :عبارلا رم&ا
.دصقلا بسحب هقباس نع فلتخي اذهو .ةلماك

 رداب ول ،معن .رخ&ا نذا نع Nقتسم صاصقلا قح امهنم لك ءايلو& تبث ،ًاعم نيرح دبع لتق ول ]657 ةلأسم[

 ناحبصيف .هقاقرتسا هل زوجي امك .][طوح&ا ىلع رخNل هتميق نامض عم ،هلتق رخNل زاج هقرتساو امهدحأ
.قرفلاب هتبلاطم تزاج قتعا ول ،معن .ةيدلا قرفب ه&وم ةبلاطم امهنم ي& سيلو ،هيف :كيرش

 اضر ىلع فقوتيف هقاقرتسا اماو .هنم صاصتق&ا امهنم لك ىلو; زاج ،ًادمع نيدبع دبع لتق ول ]658 ةلأسم[
 ولو .هعوضوم طوقسب رخ�ا قح طقس صاصتق&اب امهدحأ قبس ولف .ًابابحتسا طوح&ا ىلع لتاقلا ىلوم
 نوك :ب كلذ يف قرف &و .هعم كرتشا ًاضيأ قاقرتس&ا رخ�ا راتخا نا ،ذئدنعف ،هقاقرتساب ىلو;ا ىضر

 ،معن .بقاعتلا وحن ىلع وا ةعفد نيدبعلا هلتق :ب كلذ يف قرف & امك .هدعب وا لو&ا قاقرتسا نمز يف هقاقرتسا
 ه&وم اضر عم هقاقرتساو هلتق :ب رايخلاب يناثلا ىلوم ناك .يناثلا لتق كلذ دعبو لو&ا ىلوم هقرتسا اذا

.ًابابحتسا طوح&ا ىلع ،يناثلا
 امهل كلذكف ،هلتق امهل نا امكف .قاقرتس&او دوقلا يف اكرتشا ًادمع :صخشل ًادبع دبع لتق ول ]659 ةلأسم[

 نم هقحتسي ام ىلو;ا نم امهدحا بلاط ولو .ًابابحتسا طوح&ا ىلع لتاقلا ىلوم عم يضارتلاب ،هقاقرتسا
 ةميق فصنو هتميق نم نيرم&ا لقا در دعب هلتق هلف .رخ&ا قح طقسي ملو هتبقر نع هقح طقس ،هيلا هعفدف .ةميقلا

.لوتق;ا دبعلا
 اذا نكلو .ضعبلا لتق هل نا امك ،عيمجلا لتق لوتق;ا ىلوملف .ًادمع ًادبع ،رثكا وا نادبع لتق ول ]660 ةلأسم[

 ةبسن نم :تميقلا لقا ىنعمب ،ه&وم ىلا هتيانج نع لضف ام در هيلعف ،مهنم دحاو نم رثكا وا عيمجلا لتق
 مهديبع باقر كف :ب نوريخم مهو .مهيلاوم نم ةيدلا ةبلاطمو مهلتق كرت هلو .لتاقلا ةميقو لتقلا يف هتكراشم
 بجي نكل .مهقاقرتساب ولو مهنم هقح يفوتسيل لوتق;ا ىلوم ىلا ةلتقلا ميلست :بو ،لوتق;ا دبعلا ةميق عفدب

.مهيلاوم ىلع مهتيانج رادقم ىلع دئازلا در هيلع
 هقتع نا &ا .ةحصلا رهظ&او ,ن&وق هيف .؟قتعلا حصي لهف .ه&وم هقتعا مث ًادمع ًارح دبعلا لتق ول ]661 ةلأسم[
 نيرم&ا لقا نوكت ةيدلا نا برق&او .هقاقرتسا زاوجب بهذي امناو .مدلا يلول ةيدلا وا صاصقلا قحب بهذي &

.لتقلل هترشابم موي دبعلا ةميقو رحلا ةيد نم
 هنكلو .هيف لاكش&ا يغبني & لب .كلذ رهاظلا ,هتبه وا هعيب حصي لهف ،ًادمع ًارح دبعلا لتق ول ]662 ةلأسم[

.لاحلاب Nهاج ناك ول خسفلا قح يرتش;ا هب كلمي ًابيع ربتعي
 لتاقلا ىلع ما ىلو;ا ىلع ذئدنع ةيدلا نوكت لهو .حص ,ه&وم هقتعا مث ،أطخ ًارح دبعلا لتق ول ]663 ةلأسم[

.يناثلا هجو&ا ,ناهجو .؟ هسفن
.نيدلا يف يواستلا :صاصقلا طورش نم :عبارلا طرشلا

 .هب ديق ,ًارفاك رفاك لتق ولو .قبس امك بهذ;ا يف فNتخ&ا عم ولو هب ديق ,ًاملسم ملسم لتق ول ]664 ةلأسم[
 اذا دوقلا هحصأ ,ًامNك ,كرشملل يباتكلا وا يمذلا لتق يف نا ربغ .بهذ;ا يف وا نيدلا يف فNتخ&ا عم ولو

.هنيد يف ًامارح هلتق ناك
 ًاغئاس هلتق ناك ءاوسو ،ًايبرح ًانمأتسم ما لوتق;ا ناك ًايمذ ،هب لتقي مل ,ًارفاك ملسم لتق ول ]665 ةلأسم[
 نم يمذلا لتق يفو .ةحلص;ا نم هاريام بسح مكاحلا هرزع ،ًاغئاس لتقلا نكي مل اذا ،معن .نكي مل ما ًاعرش



 ًاغئاس هلتق ناك ءاوسو ،ًايبرح ًانمأتسم ما لوتق;ا ناك ًايمذ ،هب لتقي مل ,ًارفاك ملسم لتق ول ]665 ةلأسم[
 نم يمذلا لتق يفو .ةحلص;ا نم هاريام بسح مكاحلا هرزع ،ًاغئاس لتقلا نكي مل اذا ،معن .نكي مل ما ًاعرش

 ينوقحم ةمذلا لها لتق ملس;ا داتعا ول اماو دايتع&ا مدع عم اذه .يتأيس امك ،ةيدلا مرغي ،دوهيلاو ىراصنلا
 قدص دعب لوتقم يمذ لوا يلو :انه يلولاب داريو .هتيد لضاف در دعب ،هلتق لوتق;ا يمذلا يلول زاج ،مدلا

.دايتع&ا
 ولو .ةيمذلابو يمذلاب ةيمذلا لتقتو .هئايلوا ىلا هتيد لضاف در دعب ةيمذلابو يمذلاب يمذلا لتقي ]666 ةلأسم[
 &او ,قبس امك لتاقلا نيد يف هلتق مرحي وا مNس&ا يف مدلا نوقحم ناك اذا هب لتق ,رافكلا نم هريغ يمذلا لتق

.Nف
 ناو ,هنع اوفع اوءاش ناو ،هولتق اوءاش ناف ،لوتق;ا ءايلوأ ىلا عفد ،ًادمع ًاملسم يمذلا لتق ول ]667 ةلأسم[

.ًاضيأ ًاتباث مهل رايخلا اذه ناك يمذلا ملسأ ولو .ةيدلاب هوبلاط اوءاش
 ىلع بجت ،معن .:قرفتم وا :يمذ اناك ءاوس .هب لتقي مل ،لتاقلا ملسا مث ,ًارفاك رفاكلا لتق ول ]668 ةلأسم[

.يمذلاك ،ةيد اذ لوتق;ا ناك نا ،ةيدلا لتاقلا
 هفNخ تبث ام &ا .ةيانجلا لاح هيلع ينج;ا لاح وه امنا همدعو صاصقلا توبث يف طباضلا ]669 ةلأسم[

 Nف ،لوتق;ا ينعي ,تامف ملسأ مث ،ةداع ةلتاق ةيانجلا تناك وا ،هلتق ًادصاق يمذ ىلع ملسم ىنج ولف .ليلدلاب
 مث ،كلذك دمع ةيانج دبع ىلع رح ىنج ول اميف لاحلا كلذكو ،هرفك موي هيلع لتقلا ببس عوقو رابتعاب ،صاصق
 رابتعاب :تروصلا يف ةيدلا تبثتو .هتيقر موي لتقلا ببس عوقو رابتعاب ًاضيأ صاصق Nف .تامو لوتق;ا قتعا

.:لاث;ا يف قرلا وا رفكلا لاح وهو ،ًاضيأ لو&ا لاحلا
.هتلقاع ىلع ةيدلا تبثت امناو .هنم صتقي مل ،غلب مث ،هريغب وا لتقب يبصلا ىنج ول ]670 ةلأسم[

 تبثت لب ،دوق Nف ،ملسا ام دعب هباصاف ،ًادترم وا ًايبرح ًارفاك وا ًايمذ هب دصقو ًامهس ىمر ول ]671 ةلأسم[
 .& ما ةيدلا هيلع لهف .تامف ةيانجلا ترسو ،هيلع ينج;ا ملسأف ًادترم وا ًايبرح حرج ول اماو .ةيدلا هيلع

.لو&ا رهاظلا
.رهظ&ا ىلع ،رحلا ةيد هيلع نكلو .دوق Nف ,تامف مهسلا هباصأ مث ،قتعاف مهسب ًادبع ىمر ول ]672 ةلأسم[

 هيلع تبثت نكلو .دوق Nف ،ةيارسلاب تامف ،هيلع ينج;ا دترا مث ،هلتق هب ًادصاق ملسم دي عطق اذا ]673 ةلأسم[

 ءامدلا يف ][طايتح&ا ىضتقم ناك ناو ،دوقلا توبث رهاظلاف .تام مث بات مث دترا ولو . ][طوح&ا ىلع ةيدلا
.همدع

 وا هدادتراب امهنيد دحتا ءاوس كلذ رهظ&ا .ناهجو .؟& ما دتر;ا لتقي لهف ،ًايمذ دتر;ا لتق ول ]674 ةلأسم[
 اذهب هيلع لتقلا توبثل ناك ناو ،ًايرطف ناك ناو ىتح ،لتقي مل ,مNس&ا ىلا دتر;ا لتاقلا داع ولو .فلتخا

.لاح يأ ىلع مز& وهف هدادترا ببسب هلتق اماو ،هيجو هجو ببسلا
 ،يناجلا دترا مث ،ةداع لتاقلا ببسلاب ةيانجلا تناك وا ،هلتق ًادصاق يمذ ىلع ملسم ىنج ول ]675 ةلأسم[

.][طوح&ا وهو ،ةيانجلا لاح يواستلا مدعل ،هيلع دوق & هنا :ليق .هيلع ىنج;ا تامف ةيانجلا ترسو
 ما ًايرطف دتر;ا ناك ءاوسو .فلتخا ما دادتر&اب امهنيد دحتا ءاوس ،هب لتق ًادترم يمذ لتق ول ]676 ةلأسم[

.ًايلم
 امهرهظا ،ن&وق اهتوبث يفف ةيدلا اماو .نيدلا يف ؤفاكتلا مدعل هيلع دوق Nف ,ًادترم ملسم لتق ول ]677 ةلأسم[

.رافكلا ماسقأ نم يمذلا ريغ ملس;ا لتق يف اهتوبث مدع
.هب لتق ,انزلا دلو لNحلا دلو لتق ول ]678 ةلأسم[

 ][طوح&ا ىلع دوقلا هيلع تبث ،هنذا نودب يلولا ريغ هلتقف ،لتقلاب صاصق ملسم ىلع ناك اذا ]679 ةلأسم[
.لاكشا دوقلا يفف ،هدعب تناك اذا اماو .مكاحلا ىدل صاصقلا توبث لبق ةيانجلا تناك اذا

 هيلع دوق & هنا :ليق .  مام&ا ريغ هلتقف , يبنلا بس ريغ هوحنو طاول وا انزب صخش لتق بجو ول ]680 ةلأسم[
.يضارتلا عم ةيدلا وا دوقلا توبث رهظ&ا نكلو .ةيد &و

 لقاعلا :ب &و ،فيرشلاو عيضولا :ب &و ,بناج&او براق&ا :ب هيلع ينج;ا ملس;ا يف قرف & ]681 ةلأسم[
 نبا :ب &و ,قسافلاو لداعلا :ب &و .ىثن&او ركذلا :ب &و ،زيم;ا يبصلاو غلابلا :ب &و ،هيفسلاو نونج;او

.انزلا نباو لNحلا



 نبا :ب &و ,قسافلاو لداعلا :ب &و .ىثن&او ركذلا :ب &و ،زيم;ا يبصلاو غلابلا :ب &و ،هيفسلاو نونج;او
.انزلا نباو لNحلا

 ةيدلا هيلعو .هنبا لتقب لتقي & ب&ا ناف .لوتقملل ًابأ لتاقلا نوكي & نا :صاصقلا طورش نم :سماخلا طرشلا

 اهلبق امف م&ا مكحلا لمشي لهو . ][ لومشلا طوح&ا ،دادج&ا نم هلبق امف ب&ا ابأ مكحلا لمشي لهو .رزعيو
.لومشلا مدع رهظ&ا ،تادجلا نم

.اهنم وه ثري &و -انلق امك - ةيدلا &و ،هنبا لتقب ب&ا نع ةرافكلا طقست & ]682 ةلأسم[
 قرلا ب&ا &و ،ملس;ا هنبا لتقب رفاكلا ب&ا لتقي Nف ،هل ًائفاكم نكي مل ولو ،هنبا لتقب ب&ا لتقي & ]683 ةلأسم[

. ][ طوح&ا ىلع رحلا هنبا لتقب
 اذكو ،اهدلو لتقب م&ا لتقتو .اولزن ناو د&و&ا ريغ هبراقا رئاسو هما لتقبو هيبا لتقب دلولا لتقي ]684 ةلأسم[
.ت&اخلاو لاوخ&او تامعلاو مامع&او ،:فرطلا نم ةوخ&او م&ا لبق نم تادجلاو دادج&اك ،نيرخ&ا براق&ا

 ًادلو امهدحا نوكي نا &و ،رثكا وا هد&وا نم دحاو هلتق :ب ب&ا نم صاصقلا مدع يف قرفي & ]685 ةلأسم[
 نباو لNح نبا هل نوكي نا :ب قرفي & لب .:تجوز وا ةدحاو ةجوز نم انوكي نا :ب &و .ًاديفح رخ&او ًايبلص

.هئام نم ًادقعنم مادام ةقحاسم نبا ناك ول اذكو .][طوح&ا ىلع انز
 يلول زوجيف .اهوحن وا ةنيبب تبثت مل ام هاوعد عمست مل ,هنبا هنا ىعدا مث ،ًاصخش لتق ول ]686 ةلأسم[

 ينعي ,نانثا هاعدا ول كلذكو .اهيفنل رخ&ا ىلا &و ةونبلا تابثاب :ميلا هيلا هجوتي &و .هنم صاصتق&ا لوتق;ا
 بذكو امهدحا قدصب ملع اذا اماو .امهنم يأ قدصب ملعلا مدع عم ،امهNك وا امهدحا هلتقو ،هتوبا ايعدا
 هيف عوجرلا دعبي Nف ،هنييعت نكمي مل ناو ،لاكشا Nف ,هنيعب ًادحاو ناك ناف .يدبعت ليلدب كلذ تبث وا ،رخ�ا

.ةعرقلا ىلا
 مدع روهش;ا .هيبا نم اهدلول صاصقلا قح تبثي لهف ،اهنم دلو هل ناكو ،هتجوز لجرلا لتق ول ]687 ةلأسم[

 &و ,ةتي;ا هتجوز جوزلا فذق ول اذكو .][طوح&ا ىلع هلتق نب&ا رشابي & نا ىلع ،توبثلا برق&ا نا &ا .توبثلا
.هنم اهدلو &ا اهل ثراو

 ردب ناف ,دوقلا رخ�ا ىلع امهنم دحاو لكلف .امهما رخ�ا لتقو ،امهابا نيوخ&ا دحا لتق ول ]688 ةلأسم[
.هنم صاصتق&ا رخ�ا ثراول ناك .صتقاف امهدحا

 امب زيم;ا رزعي نكلو ،ىوق&ا ىلع ًازيمم ناك ناو يبصلا ىلع دوق Nف .ًاغلاب لتاقلا نوكي نا :سداسلا طرشلا
 نكلو .ريزعت &و هيلع صاصق Nف ،زيم;ا ريغ يبصلا اماو .هتلقاع ىلع ةيدلا تبثتو .ًابسانم مكاحلا هاري

.زيم;ا يف انلق امك ،ةيدلا توبث رهاظلا
 لمحتو .ًانونجم وا Nقاع لوتق;ا نوك :ب قرف Nب ،نونج;ا ىلع دوق Nف .Nقاع لتاقلا نوكي نا :عباسلا طرشلا

.هتلقاع ىلع ةيدلا
 اهفرعي مل ناف ،ةNصلا تاقوا ىلع فرعتلاب هرابتخا نكمي كشلا عمو ،يفرع رما نونجلا توبث ]689 ةلأسم[

.نونجم وهف ًامامت
 ًاضيأ لمشي &و .تاهجلا يقابل هكاردا عم ةنيعم ةهج نم صقانلاو هيفسلا طرشلا اذه لمشي & ]690 ةلأسم[

 ناف .مهبارضاو ،مؤاشتلا ديدش &و حر;ا ريثك &و ,هروعش نع هجرخا ولو ,بضغلا ريثك &و نايسنلا ريثك
.دمعلا لتقلاب دوقلا مهيلع تبثي ء&ؤه عيمج

 .دوقلا هنع طقسي مل نج مث لقاع وهو لتق ولف ،لتقلا لاح نونجلاب ,دوقلا توبث مدع يف .ةربعلا ]691 ةلأسم[
.نج مث هلقع لاح لتق اذا يراود&ا هوحنو

 لاح تناك ةيانجلا نا يلولا ىعداف .ةيانجلا لاح همدعو غولبلا يف يناجلاو يلولا فلتخا ول ]692 ةلأسم[
 لاح غولبلا ةفص ىلع ةنيبلا مدلا يلو ميقي نا &ا ،هنيمي عم يناجلا لوق لوقلا ناك ،يناجلا ركناو غولبلا

.ةيانجلا
 ىعداو ةقاف&ا لاح تناك ةيانجلا نا يلولا ىعداف .قافا مث ًانونجم ناك اذا اميف لاحلا كلذكو ]693 ةلأسم[
 ىلع يناجلا فلح &او .وهف ,ةقاف&ا لاح اهعوقو ىلع ةنيبب مدلا يلو ىتا ناف .نونجلا لاح تناك اهنا يناجلا

 ناك هنا ىعداو ،نونجلاب ًاقوبسم يناجلا نكي مل ول ,معن .كلذب ىوعدلا تمسحناو ،نونجلا لاح اهعوقو
 لاح ةيانجلا عوقو ىلع مدلا يلو ىلع :ميلا هجوت يفو .هنم صتقا &او ،تابث&ا هيلعف ،ةيانجلا لاح ًانونجم



 ناك هنا ىعداو ،نونجلاب ًاقوبسم يناجلا نكي مل ول ,معن .كلذب ىوعدلا تمسحناو ،نونجلا لاح اهعوقو
 لاح ةيانجلا عوقو ىلع مدلا يلو ىلع :ميلا هجوت يفو .هنم صتقا &او ،تابث&ا هيلعف ،ةيانجلا لاح ًانونجم
 .هريغل ةينطابلا ةفصلا ىلع & .كلذ تبثت ةيسح تافرصت وا تافص ىلع :ميلا نكي ملام .لاكشا يناجلا لقع

.هسفن ةفص تابث& كلذ هنكما يناجلا ىلع :ميلا در ول ،معن
 ىلع يهو .دمعلا هبش وا ًادمع لتقلا ناك نا ةيدلا هيلع ،معن .هب لتقي مل ،ًانونجم لقاعلا لتق ول ]694 ةلأسم[

..أطخلا يف هتلقاع
 ،رده همد نا روهش;اف ،هلام وا هضرع نع وا ،هسفن نع ًاعافد لقاعلا هلتقف ،Nقاع نونج;ا دارا ول ]695 ةلأسم[

.][طوح&ا وهو .:ملس;ا لام تيب نم هتيد نا :ليقو .ةيد &و هيلع دوق Nف
 ىلا ةعامج بهذو ،لو&ا روهش;ا ىلا بسن .ن&وق .& ما دوقلا هيلع لهف ،ًاناركس لتاقلا ناك ول ]696 ةلأسم[
 نا ءاجرل وا ًاعون لتقلا ىلا يدؤي امم كلذ نا ملعي ناك نا ركس;ا برش نم نا :لاقي نا دعبي & نكلو .يناثلا

.ةيدلا هيلع لب .دوق Nف ،ًايقافتا لتقلا ناك لب ،كلذك نكي مل ناو .دوقلا هيلعف ،لتقلا ىلا يدؤي
 مل ناف ،هلام يف دمعلا هبشو دمعلا عم ةيدلا لب ،هيلع دوق & هنا رهظ&اف ،ىمعأ لتاقلا ناك اذا ]697 ةلأسم[

.هتلقاع ىلع أطخلا يف يهو .مام&ا ىلعف لام هل نكي
 لاكشا & هنا رهاظلاو .امهلتق هل زاج ,ةعواطم يهو لجر اهب ينزي هتجوز ىأر نم نا روهش;ا ]698 ةلأسم[

 دصقب اهجوزل ةمجاهم ذئتعاس تحبصا اذا &ا .لاكشا لحم هزاوجف ,ةأر;ا لتق اماو .لجرلا لتق زاوج يف
 .ًاعافد اهلتقف ،هلتق

ثلاثلا لصفلا
لتقلا يواعد يف

 .ًاضيا دشرلا هيف ربتعي :ليقو .لتقلا يف هاوعد عمست يكل غولبلاو لقعلا :يعد;ا يف طرتشي ]699 ةلأسم[
.رابتع&ا مدع رهظ&او

 هنم لتقلا رودص نكمي & بئاغ ىلع هاعدا ولف .هنم لتقلا رودص ناكما ,هيلع ىعد;ا يف طرتشي ]700 ةلأسم[
.ــ Nثم ــ دلبلا لهأك .ةداع دحاو لتق ىلع مهعامتجا رذعتي ةعامج ىلع هاعدا ول اذكو .لبقت مل ةداع

 .هاوعد تعمس ,مهفرعي & ةعامج لتقلا يف هكراش دقو ــ Nثم ــ هابأ لتق هنا صخش ىلع ىعدا ول ]701 ةلأسم[
 :قابلا ىلا عوجرلا دوقلا دعب يناجلا ءايلو&و .هيلع ىعد;ا لتق لوتق;ا يلوا ناك ،ًاعرش ىوعدلا تتبث اذاف

 هصخي ام يدؤي نا مهنم دحاو لك ىلعو ،مهنم :مولع;ا ىلا اوعجر مهددع اوملعي مل ناف .ةيدلا نم مهصخي امب
 مل ذئدنعف .لا;ا نم مهنم دحاو لك اهعفدي يتلا ةبسنلا لهج همزل لتقلا يف :كراش;ا ددع لهج ناف .ةيدلا نم

 ةبسن ريغ مهدحا ىلع بجي مل ،ةعبرأ وا ةثNث مهنوك :ب رم&ا ددرت ولف .نيرم&ا لقا &ا مهدحأ ىلع بجي
.لا;ا تيب نم يقابلا ىفوتسا &او .بولط;ا وهف ،لتاقلا يلو دنع ةيدلا ةبسن تلمك ناف .ةعبر&ا

::هجو ىلع روصتي اذهف .أطخ وا ًادمع ناك هنا :بي ملو لتقلا ىعدا ول ]702 ةلأسم[
 دعب ،هنم يضاقلا لصفتسي ذئدنعف ,هتايصوصخب هلهجل & ،يجراخ عنا; هنايب مدع نوكي نا :لو&ا هجولا

.عنا;ا عافترا
:نيوحن ىلع روصتي ذهو .أطخ وا ًادمع ناك لتقلا ناب لاحلاب هلهجل هنايب مدع نوكي نا :يناثلا هجولا

 ناك هنا يردي & هنكلو .ةداع لتقلا هيلع بترتي & يذلا لعفلا تاذل ًادصاق ناك لتاقلا نا يعدي نا :لو&ا وحنلا
 & ثيح ،دصقلا نم نقيت;ا ردقلاب اذخا ،دمعلاب هيبشلا لتقلا ىوعد تحت لخدي اذهف .& ما ًاضيا لتقلل ًادصاق

.كلذ نم رثكا وه ام ،تابثا نكمي
 Nثم ــ ناويحك ,رخآ رم& ًادصاق ناك هنا لامتح& ،لعفلا تاذل ًادصاق ناك لتاقلا نا يعدي & نا :يناثلا وحنلا
 يذلا دصقلا نم نقيت;ا ردقلاب اذخأ .ضح;ا أطخلا لتقلا ىوعد تحت لخدي اذهف .ًاقافتا لوتق;ا باصأ هنكلو ــ

.لو&ا وحنلا يف انلق امك ،هيلع ىعد;ا دض ،هنم رثكا وه ام تابثا نكمي &
 ضرفلا يفو ،هسفن لتاقلا ىلع لو&ا ضرفلا يف اهنكلو .هيعدي ام تبث نا ،ةيدلا تبثت نيوحنلا Nك ىلعو

.هتلقاع ىلع لمحت يناثلا
 ًاكيرش ناك هنا وا ,ًادرفنم لتاقلا هنا رخآ ىلع ىعدا مث ،ًادرفنم لتاقلا هنا صخش ىلع ىعدا ول ]703 ةلأسم[

 ىوعدلا طوقس دعبي & لب ،ةيناثلا ىوعدلا عمست مل هيأر رييغتل لوقعم هجو هنم رهظي مل ناف .هيف هريغ عم



 ًاكيرش ناك هنا وا ,ًادرفنم لتاقلا هنا رخآ ىلع ىعدا مث ،ًادرفنم لتاقلا هنا صخش ىلع ىعدا ول ]703 ةلأسم[
 ىوعدلا طوقس دعبي & لب ،ةيناثلا ىوعدلا عمست مل هيأر رييغتل لوقعم هجو هنم رهظي مل ناف .هيف هريغ عم

.ىلو&ا تطقسو ةيناثلا تعمس ،انرشأ امك &وقعم ًاهجو ىدبا ناو .ًاضيأ ىلو&ا
 موهفمب هتفرعم مدع هقح يف لمتحا ناف .أطخلا لتقلاب هرسفو دحا ىلع يدمعلا لتقلا ىعدا ول ]704 ةلأسم[
 ،أطخلا لتقلا ىعدا ول اميف لاحلا كلذكو .اهلصأ نم هاوعد تطقس &او .هاوعد تعمس ،أطخلا موهفمو دمعلا

.دمعلاب هرسفو

عبارلا لصفلا
لتقلا هب تبثي اميف

:يلي امك .ةماسقلاو ةنيبلاو رارق&ا :ةثNث روماب لتقلا تبثي
.راركتلا ىلا جاتحي &و .ةدحاو ةرم هيف ىفكتو .رارق&ا :لو&ا رم&ا

 ،نونج;ا &و ًازيمم ناك ناو يبصلا رارق& رثا Nف .رايتخ&او لقعلا لامكو غولبلا :رق;ا يف ربتعي ]705 ةلأسم[
 لNخ لاق ولو .عنا;ا عافترا دعب هرايتخاب رقي نا &ا .رارق&ا ىلع هرك;ا رارق� &و .هنونج لاح ًايراودا ناك ولو

.عنا;ا ىلا هدانتسا لامتح& ,عمسي مل,ًارايتخا كلذب رقا ينا :عنا;ا دوجو
 .اهناونعب اهطارتشا دع رهاظلاو .لتقلا يف دبعلا رارقا عمسي Nف ،رق;ا يف ةيرحلا رابتعاب ليق ]706 ةلأسم[

 رارقا لاكشأ نم ريثك ًايهقف هعم طقسي ىنعم اذهو .هدبع رارقاب ىلو;ا ىلع ررضلا لاخدا زوجي & نكلو
.ديبعلا

 لتقلاب رقا اذاو .هلام يف ةيدلا تتبث دمعلا هبشب رقأ اذاو .دوقلا تبث يدمعلا لتقلاب رقا اذا ]707 ةلأسم[
.ةلقاعلا ىلع & ,ًاضيا هلام يف ةيدلا تتبث ,أطخ

 رقأ اذاو .دوقلا هيلع تبث ،ًادمع لتقلاب هرارقا لبق ،كلذك هيفسلا وا هيلع روجح;ا سّلف;ا رقا اذا ]708 ةلأسم[
 اوقدصي مل اذا ءامرغلا كراشي & مدلا يلو نكلو ،هتمذ يف ةيدلا تتبث ،أطخ لتقلا وا دمعلا هبش لتقلاب سلف;ا

.رق;ا
 ،ءاش امهيأ قيدصت يف لوتق;ا يلو ريخت ،أطخ هلتقب رخآ رقاو ،ًادمع صخش لتقب دحأ رقا ول ]709 ةلأسم[

 Nف ,هناحبس �ا مامأ اماو .مكاحلا ماما تباث رايخلا اذهو .ليبس رخ�ا ىلع هل سيلف ،امهدحأ قدص اذاف
.ةقيقح Nتاق هنوك ملعي نم لب ,ًاطابتعا راتخي نا زوجي

 مكحلاف .هرارقا نع لو&ا عجرو .هلتق يذلا وه هنا رخآ رقاو ،ًادمع صخش لتقب دحا رقا ول ]710 ةلأسم[
.هرارقا نع لو&ا عجري مل ول ام هلثمو .&وبقم رارق&ا نع عوجرلا نوكي &و ،ةقباسلا ةلأس;اك

.لتقلاب ,ن&داع ناراتخم نNقاع ناغلاب نNجر دهشي نا يهو .ةنيبلا :لتقلا هب تبثي امم :يناثلا رم&ا
.:ميو دهاشب &و ,تادرفنم ءاسنلا ةداهشب &و ،:تأرماو دهاشب لتقلا تبثي & ]711 ةلأسم[

 وا أطخلاب ندهش ول اذكو .ةيدلا تبثت امناو ،صاصقلا تبثي مل ,دمعلا لتقلاب ءاسنلا تدهش اذا ]712 ةلأسم[
 ثNث ةداهشب اهعابرا ةثNثو ،:تأرما ةداهشب اهفصنو ،ةدحاو ةأرما ةداهشب ةيدلا عبر تبثت نكلو .دمعلا هبش

.ةلقاعلا ىلع كلذ نوكي أطخلا لتقلا توبث عم نكلو .ءاسن عبرا ةداهشب اهعيمجو ،ةوسن
 ،يمزجلا هملع نع دهاشلا برعي نا يفكي لب .سح نع نوكت نا لتقلا يف ةداهشلا يف ربتعي & ]713 ةلأسم[

.طوحا سح نع اهنوك ناك ناو .هؤشنم ناك امهم
 ىلا ًادنتسم نكي مل هتوم نا يناجلا ىعداو ،ةداع توملل ًاببس نوكي امب نادهاش دهش ول ]714 ةلأسم[

.هقدص لامتحا عم ،هنيمي عم هلوق لبق ،هتيانج
 .لبقت مل ,كلذ يف انفلتخا ولف .دحاو رما ىلع امهتداهش دراوت نيدهاشلا ةداهش لوبق يف ربتعي ]715 ةلأسم[

 ,ناكم يف هلتق هنا امهدحا دهش وا .راهنلا يف لتق هنا رخ&ا دهشو ليللا يف لتق هنا امهدحا دهش اذا امك
.اذكهو ،رخآ ناكم يف هلتق هناب رخ&ا دهشو

.لتقلا تبثي مل ,هب هرارقاب رخ&ا دهشو ,لتقلاب امهدحأ دهش ول ]716 ةلأسم[
 تبث .ًادمع هب رارق&اب رخ�ا دهشو ,أطخلاو دمعلا :يعت نود نم لتقلاب رارق&اب امهدحا دهش ول ]717 ةلأسم[

 .هلام يف ةيدلا تبثتو.طوحأ ناك ناو ,:مي نودب هلوق لوقلاف ،لتقلا يف دمعلا ركنا ناف .نايبلاب فلكو هرارقا
 كلذ لثمو .همدع ىلع رق;ا فلح &او ،تابث&ا هيلعف ،هب ناك رارق&ا نا وا دمع نع ناك لتقلا نا يلولا ىعدا ناف

 .يدمعلا لتقلا تبثي & هناف .دمعلا لتاقلا ركناو ،لتقلا قلطمب رخ&ا دهشو ،ًادمعتم لتقلاب امهدحا دهش ول ام



 كلذ لثمو .همدع ىلع رق;ا فلح &او ،تابث&ا هيلعف ،هب ناك رارق&ا نا وا دمع نع ناك لتقلا نا يلولا ىعدا ناف
 .يدمعلا لتقلا تبثي & هناف .دمعلا لتاقلا ركناو ،لتقلا قلطمب رخ&ا دهشو ،ًادمعتم لتقلاب امهدحا دهش ول ام

.يتأيس امك ,ةماسقلاب هتابثا يلولا ىلعو
 ناب امهيلع دوهش;ا دهش مث .ةنيب كلذ ىلع ماقاو ،:صخش ىلع لتقلا صخش ىعدا ول ]718 ةلأسم[

 رثا Nف يلولا امهقدصي مل ناف ,]ةداهشلا طئارشل :عماج امهيلع دوهش;ا ناكو[ هل نNتاقلا امه نيدهاشلا
 يف هانلق امك رم&ا حبصأ امهقدص ناو .مدقت ليصفت ىلع ،امهدحا نم وا امهنم صاصتق&ا يلوللو امهتداهشل

.عجارف ]703 ةلأس;ا[
 تناك اذا اماو .تلبق ،لامدن&ا دعب ةداهشلا تناكو .هحرج ًاديز ناب هناثري ن; ناصخش دهش ول ]719 ةلأسم[

.رهظا لوبقلا نكلو .لبقت & :ليقو ,لبقت :ليق ،هلبق
 ناف .تابثNل يقابلا يفكي & ثيحب ،امهدحا وا،لتقلا يدهاش قسفب ةلقاعلا نم ناصخش دهش ول ]720 ةلأسم[
 هب دوهش;ا ناك ناو .نيدهاشلا ةداهش تحرطو ,ةلقاعلا ةداهش تلبق ,دمعلا هبش وا ًادمع لتقلا هب دوهش;ا ناك

.ةيدلا همارغل اعفد اهيف ن& .امهتداهش لبقت مل ،أطخلا لتقلا
 & ثيحب[ هريغ لتاقلا نا ىلع ىرخا هنيب تماقو ،ًادرفنم ًاصخش لتق ًاديز نا ىلع ةنيب تماق ول ]721 ةلأسم[

 امهيلع ةيدلا تبجو :ليقو .هجو يف ةيدلا اذكو .ًامزج امهنع صاصقلا طقس ,]لتقلا ىلع امهعامتجا لمتحي
.امهيف لامتح&ا راصحنا عم ،هجوأ وهو ,:فصن

 هناو هيلع دوهش;ا نود هلتق يذلا وه هنا رخآ رقاو .ًادمع ًاديز لتق ًاصخش نا ىلع ةنيب تماق ول ]722 ةلأسم[
 دوهش;ا يلو ىلا ةيدلا فصن در رق;ا ىلعو ،هيلع دوهش;ا لتق يلولل ناك .لتقلا يف امهكارتشا لمتحاو .ءىرب

 دري نا دعب امهلتق مدلا يلول نا امك .ًائيش رق;ا ةثرو ىلا هيلع دوهش;ا دري & ذئدنع نكلو .رق;ا لتق هلو .هيلع
 لمتحا اذا اذه .:فصن امهيلع تناك ،ةيدلاب يضرو امهنع افع ولو .هتيد فصن هيلع دوهش;ا يلو ىلا

 دحاو وه امنا لتاقلا نا زارحا ينعي ،لامتح&ا اذه مدع عم مكحلا سفن توبث رهاظلاو ،لتقلا يف امهكارتشا
. طقف امهنم

 ًادهاش كلذ ىلع ماقاو .يدمع ]هتفص كوكش;او هعوقو مولع;ا[ لتقلا اذه نا يلولا ىعدا ول ]723 ةلأسم[
 ،دوهشلا نم رادق;ا اذهب تبثي مل هقح نا ثيح ،وفعلا ةحص مدعب :ليق .صاصتق&ا قح نع افع مث ،:تأرماو
 اماو ،ةحصلا ءاجرب وفعلا رابتعابف صاصقلا طوقس اما .ةحصلا رهاظلا نكلو .تبثي مل امع اوفع وفعلا نوكيف

.اهيف ءاسنلا ةداهش ةيافك رابتعابف ةيدلا توبث
:لتقلا هب تبثي امم :ثلاثلا رم&ا

ةماسقلا
: دصاقم ةدع نمض اهيف مNكلا عقيو

.ثوللا يف :لو&ا دصق;ا
 طئارش عامجتسا مدع عم دوهش ةدع وا دحاولا دهاشلاك . ىعد;ا قدص ىلع ةينظ ةل&د دوجو هب دار;او

 يف وأ موق راد يف همدب ًاطحشتم دجو وا .مد هيلع حNس وذ هدنعو ,همدب ًاطحشتم ليتقلا دجو ول اذكو .لوبقلا
 ةلمجلابو . ةامار;ا دعب مصخلل لباقم لاتق فص يف دجو وا .اهلهأ ريغ اهيف لخدي & دلبلا ىلع هدرفنم ةلحم

 .اهيلع دمتع;ا ةأر;ا اذكو .هيلع دمتع;ا زيم;ا يبصلا رابخاك .ثول :يهف قوثولا نود نظلا بجوت ةراما لك ناف
 ىلع ًادمتعم نكي مل ناو ،رافكلا وا قاسفلا وا ءاسنلا وا نايبصلا ةعامج اذكو .ةفصلا سفنب قسافلا اذكو

.بذكلا ىلع قافت&ا دعب نظلا عم مهداحآ
 وا ةباغ وا ةNف يف دجو ول اذكو .ثول Nف ,كلذك قيرط وا ةلحم وا ةقورطم ةيرق يف ليتقلا دجو ول ]724 ةلأسم[

.ةرطنق وا رسج ىلع
.ثول Nف &او ،ثول وهف ةوادع كانه ناك ناف ،ةقورطم ةدرفنم ةيرق يف دجو ول ]725 ةلأسم[

 يف ناك ول ،معن .ثوللا يف ءاوس امهف ،يواستلا عمو ،امهبرق& ثوللاف ،:تيرق :ب ليتق دجو ول ]726 ةلأسم[
.برقأ تناك ناو ،ىرخ&ا نود اهل ثوللاف ,ةوادع امهدحا

 Nف ،ةكرح يف سانلا ناك ناف .ةسرد;ا وا قوسلا وا دجس;اك ,سانلا نم ماحز يف ليتق دجو ول ]727 ةلأسم[
.هنم بيرقلل ثوللاف ،:فقاو اوناك ناو .ثول



 Nف ،ةكرح يف سانلا ناك ناف .ةسرد;ا وا قوسلا وا دجس;اك ,سانلا نم ماحز يف ليتق دجو ول ]727 ةلأسم[
.هنم بيرقلل ثوللاف ،:فقاو اوناك ناو .ثول

 عم مدلاب خطلتم حNس وذ ليتقلا نم برقلاب دجو ولف .باستن&اب نظلا لوصح ثوللا يف طرتشي ]728 ةلأسم[
.يواستلاب امهنيب لامتح&ا ماسقن& ثوللا لطب .ًاعون سرتفم عبس

.نيذه دحأ لتق :لاق ول اذكو .ًاثول ناك .نيذه دحا هلتق : دهاشلا لاق ول ]729 ةلأسم[
 نم رثكا ناك ولو .ًاثول ناك ،ليتقلا عم دحاو اهيف ناك وا ،دحاو اهنكسي راد يف ليتق دجو ول ]730 ةلأسم[

.ثول Nف اوددعت ناو ,ثول وهف ,:نثأك :تروصلا يف دحاو
 ضعبو .هليصفت قبس امك ،راد وا ةيرق يف ليتقلا دوجوك ,ةيتوبث ثوللا قيداصم نم ةلمج ]731 ةلأسم[

 دبNف ،ةيتابث&ا اما .ًاضيأ قبس امك ةأرما وا يبص لبق نم نوكت يتلاك ةصقانلا ةداهشلاك ,هيتابثا هقيداصم
.اهب مكاحلا ملع يغبنيف ،ةيتوبثلا اماو .مكاحلا ىدل اهمايق نم

 ةجرد ىلا نظلا لصو ولو .ثول Nف ،نظلا لصحي مل ولف ،نظلا لوصح دودح يف ثوللا نوكي ]732 ةلأسم[
 هنوك رهاظلاف ،ةنيبلاو نانئمط&ا ريغ ربتع;ا نظلا ةجردب ناك ولو .ةيجحلا يف هتيافكل ًاثول نكي مل يفرعلا ملعلا

.مكحلا يف هتيافك مدعل ،ًاضيأ ًاثول
 ناو .هل ىوعدلا تمسح ،هاعدم ىلع ةنيبلا ماقأ ناف .ةعامج وا دحاو ىلع لتقلا يلولا ىعدا ول ]733 ةلأسم[
 ناك ,فلحي مل ناو .ىوعدلا تطقس ,فلح ناف ،فلحلاب هيلع ىعد;ا بلوط ثول كانه نكي مل ناف .ةنيب هل نكي مل
 ناف ،ةنيبلاب هيلع ىعد;ا بلوط ,ثول كانه ناك ناو .لاكشا ىلع لتقلا تبث فلح ناف ،يعد;ا ىلع :ميلا در هل

 ناف .هاعدم ىلع نومسقي Nجر نوسمخ يهو ,ةماسقب نايت&ا يعد;ا ىلعف &او .وهف ,لتقلا مدع ىلع اهماقا
 ,ىوعدلا مزلأ &او .ىوعدلا تطقس ,اهب ىتأ ناف .كلذك ةماسقلا هيلع ىعد;ا ىلعف &او .هاوعد تتبث ,اهب ىتأ

.لاكشا ىلع
 اهنم دحاو لك ىلع بترتتو .أطخلاو دمعلا هبشو دمعلا :ب ةقيرطلا هذهب لتقلا تابثا يف قرف & ]734 ةلأسم[

.هب ةصاخلا هجئاتن
.ةماسقلا ةيمك :يناثلا دصق;ا

 عاطتسا ناف .ًانيمي نورشعو سمخ أطخلا يفو دمعلاب هيبشلا يفو ،ًانيمي نوسمخ دمعلا لتقلا يف يهو
 ولف ،ةبسنلاب مهيلع :ميلا مّسق ,ددعلا نود ماقأ ناف &او ،وهف نوفلحي Nجر :سمخ ميقي نا ةماسقلا بحاص
 .هاعدم تابث& ًانيمي نوسمخ هسفن يعد;ا نم لبقي لهف &او .اذكهو ,ناميا ةسمخ مهنم لك فلح ,ةرشع اوناك
.ةاقث مهنوك ًابوجو طوح&ا نكلو .ًابابحتسا طوحا تناك ناو ،ةلادعلا ةماسقلا دارفا يف ربتعي &و .كلذ رهظ&ا
 مل ناف .ددعلا هب لمكي ام هموق نم رضحاو وه فلح ،ًادحاو ناك اذا ةماسقلا بحاص نا روهش;ا ]735 ةلأسم[
 دوهشلا عم هكارتشا لمتحي & ةماسقلا بحاص ناف .عنم لب ,لاكشا هيفو .لمكي ىتح نامي&ا مهيلع تررك لمكي

.قبس امك :ميلل ةيدصتب لوقلا نكما Nصا دحا هعم نكي مل ول ،معن .ةلد&ا رهاظ بسحب ،:ميلا يف
 ,ًانمؤم اهبحاص ناك اذا ,نامي&او مNس&او غولبلاو ةروكذلا :ةماسقلا دارفا يف طرتشي ]736 ةلأسم[

.ملع نع :ميلاو رايتخ&او

 .][لو&ا طوح&ا ؟ اوءاش رادقم يأب وا ,ةيوسلاب عيزوتلا مهيلع بجي لهف ،ًاصقان ددعلا ناك ول ]737 ةلأسم[
.هداسف قبس دقف ،ةصيقنلا مدلا يلو لمكيو ةرم مهنم لك فلحي نا لامتحا اما

 لعجي نا ][ طوح&او .كرتي وا فلحي نميف يقابلا يف ةريخلا مهلف ،رسك عيزوتلا يف ناك ول ]738 ةلأسم[
.ةماسقلا بحاص مأ دوهشلا دحأ وه ناك ءاوس ,هنيعب دحاو ىلع يقابلا

 ةثرو نم ينعا[ Nعف ةثرولا نم اونوكي نا ]ةماسقلا دوهش يف ينعا[ ةماسقلا يف ربتعي له ]739 ةلأسم[
 بحاص وا يعد;ا ةليبق نم هنوك يفكي وا .Nعف اوثري مل ناو ،ةلمجلا يف ثر&ا تاقبط يف اونوكي نا وا ]ليتقلا
 :ناونعلا :ب مزNتلا وه رهاظلا نا &ا ،ريخ&ا وه رهاظلا .هئابرقا نم اونوكي مل ناو ,ًافرع هتريشعو ةماسقلا

.ًايهقف نيريخ&ا
 ةر;اب دوهشلا دقف ول ،معن .لاجرلا ىلع رركي لب .ددعلا مامت� ءاسنلا فلحي & ،ددعلا صقن عم ]740 ةلأسم[

.ةأرما ناك ولو :ميلا راركت ةماسقلا بحاصل نكمأ
 رثكا هيلع ىعد;ا ناك اذا اماو .ةلماك ةدحاو ةماسق ةيافك رهاظلاف ،دحاو نم رثكا يعد;ا ناك ول ]741 ةلأسم[

.ةماسق دحاو لك ىلع ناك ،دحاو نم



 رثكا هيلع ىعد;ا ناك اذا اماو .ةلماك ةدحاو ةماسق ةيافك رهاظلاف ،دحاو نم رثكا يعد;ا ناك ول ]741 ةلأسم[
.ةماسق دحاو لك ىلع ناك ،دحاو نم

 اهماقأ ناف ،ةلماك ةماسق هتءارب ىلع فلحي نا هيلع ىعدملل ناك ،ةماسق &و ةنيب يعد;ا مقي مل ول ]742 ةلأسم[
 نع لكن ناو .لاكشا نم ولخي &و ،لا;ا تيب نم عفدت ةيدلا نا : انه ليقو .ةيدلاو صاصقلا نم هتءارب تتبث
 برق&او ,ًاضيا لاكشا هيف ،يعد;ا ىلع :ميلا دري نا ذئدنع هل لهو ،لاكشا هيف ,ىوعدلا مزلي لهف ،ةماسقلا

.عن;ا
 ددعلا لهو .حورجلا يف اهب ىوعدلا تبثت كلذك ،سفنلا لتق يف اهب ىوعدلا تبثت امك ةماسقلا ]743 ةلأسم[

 .ركذلاو فن&اك .ةلماكلا ةيدلا ةيانجلا تغلب اذا اميف ،هريغ يف نورشعو سمخو دمعلا يف نوسمخ ,ةماسقلا يف
 ىدحاك ,ةيدلا فصن غلب ولف .ههبشو أطخلا يف نيرشعو سمخ نمو دمعلا يف ًانيمي :سمخ نم اهتبسنبف &او

 ةتس ةماسقلا : ليقو .اذكهو ,هريغ يف رشع ةثNثو دمعلا يف نورشعو سمخ ةماسقلاف ،:نذ&ا وا :نيعلا

 ,رسكلا يفف لاح يأ ىلعو . ][ طوحاو ىوقأ لو&او ،ةيدلا نود هيف اميف هباسحبو ,سفنلا ةيد هيف اميف ناميا
.:ميب لمكي

.نظلا يفكي &و .فلاحلا ملع ,ةماسقلا يف طرتشي ]744 ةلأسم[
 ذئدنع ةماسقلا تبثت لهف ،ةنيب هل نكت ملو .ملسم ىلع لتقلا هيلو ىعداف ،ًارفاك ليتقلا ناك اذا ]745 ةلأسم[
 لامكا وا ددعلا هيف امب ،رافكلا ناميا ىلا عجر اذا اماو .:ملسم اوناك اذا كلذ رهاظلا .أطخلا وا دمعلا يف
 Nب هنم تلبق ,ملس;ا هيلع ىعد;ا لبق نم ةماسقلا ةماقا ىلا رم&ا لآ ناو .Nف ،رفاكلا مدلا يلو لبق نم ددعلا

.لاكشا
 ركذك .لامتح&ا وا ماهب&ا نع عوضو;ا اهب جرخي دويق ركذ نم ةماسقلا يف :ميلا يف دب& ]746 ةلأسم[
 ركذو أطخ وا ًادمع هنوك نم ةيانجلا وا لتقلا عون ركذو ,ءاضع&ا يف ينج;او يناجلا وا لوتق;او لتاقلا

.دويقلا نم كلذ وحنو .ةيانجلا يف ةكرشلا وا دارفن&ا
.ةماسقلا ماكحا :ثلاثلا دصق;ا

 فلحو ,يدمعلا لتقلا ىعدا ولف .ىوعدلل ةقباطم نوكت نا ,اهريغو ةماسقلا يف :ميلا يف ربتعي ]747 ةلأسم[
 ملعي نا &ا ،لوبقلا مدع ىلع ليلد Nف ,هببسب اماو ,هناونعب أطخ لتقلا فلح نود هل رثا Nف ،يأطخلا لتقلا ىلع

.لتقلا بابسا :ب ام قرفي هنا
 نا هلف .Nيصفت امهنم ًايأ ملعي & هنكلو ،لتاقلا وه :صخشلا نيذه دحأ نا مدلا يلو ىعدا ول ]748 ةلأسم[

 ةنيب امهل نكت مل ناو ,امهل ىوعدلا تطقس ,ةنيبلا امهنم لك ماقأ ناف .هتءارب ىلع ةنيبلاب امهنم Nك بلاطي
 ,مهضعب وا دوهشلا سفن اوناك ولو .هلايحب امهنم لك ،ةماسقلا امهيلعف ,اهب تأي مل ناو .ةماسقلا يعد;ا ىلعف

.امهنم ي& دوقلا تبثي مل ,Nكن ناو .ةرم اذهلو ةرم اذهل نوفلحي
.ةنيبلا فNخب ،ةماسقلا دارفا يف ةلادعلا طرتشت & ]749 ةلأسٍم[

 مدع ىلع ةنيبلاب امهبلاطي نا هلف .ةنيب هل نكت ملو ,كارتش&ا وحنب :نثا ىلع لتقلا ىعدا ول ]750 ةلأسم[
 ىلع اهب ىتا ناف .ةماسقلاب نايت&ا يعد;ا لعف &او .امهل ىوعدلا تمسح ,اهاماقا ناف .امهنم لتقلا لوصح
 ىلا ةيدلا فصن در دعب هلتق هلف ,]هب هلNقتسا & لتقلا يف هتكراشم اهب تبثا هنا ىنعمب[ رخ&ا نود امهدحأ

 ىلا دري نأ دعب امهلتق هلف ،امهيلك ىلع ةماسقلاب ىتأ ناو .هنم ةيدلا فصن ذخاو وفعلا هل نا امك .هئايلوا
 نع مدلا يلو لكن ناو.ةيدلا فصنب امهنم لك ةبلاطمو ،امهنع وفعلا هل نا امك ،ةيدلا فصن امهنم لك ءايلوا
 .كلذ هنع طقس ,امهدحا اهب ىتأ ناو .ةيدلاو صاصقلا امهنع طقس ,اهب ايتأ ناف .امهيلع ةماسقلاف ،ةماسقلا

 ىلا ةيدلا فصن در دعب .ًاعم اهنع Nكن نا امهلتقي نا وا امهنم ةماسقلا نع لكانلا لتقي نأ يلولل لهو

 لوكنلا دعب امهل لهو .ةيدلاب امهنم ءافتك&او صاصقلا نع وفعلا ,مدلا يلو ىلع :عتي هنا ][ طوح&ا امهئايلوأ
 لك ءايلوا ىلا ةيدلا فصن در عم امهلتق هلف ,فلح ناف .يعد;ا ىلع ةيدايتع&ا :ميلا ادري نا ةماسقلا نع

.لكشم ,ةماسقلا دروم يف درلا اذه لثم نا قبس .امهنم
 هيف سيل نم ىلع ةنيبلا ةماقا يعد;ا ىلعف ،]ثول[ امهدحأ يف ناكو .:نثا ىلع لتقلا ىعدا ول ]751 ةلأسم[
.قبس امك ةماسقلا ماكح& لومشم وهف ،ثول هيف نم ىلا ةفاض&اب اماو .:ميلا ركن;ا ىلعف مقي مل ناو .ثول

 هل نكت ملو ،لتاقلا هنا صخش ىلع رضاحلا ىعداف .ًابئاغ امهدحأ ناكو ،نايلو لوتقملل ناك ول ]752 ةلأسم[
 ,Nتاق رخ�ا نوك ىلع ةماسقلا يعد;ا ماقأ &او .هل ىوعدلا تمسح هتءارب ىلع ةماسق هيلع ىعد;ا ماقاو ،ةنيب



 هل نكت ملو ،لتاقلا هنا صخش ىلع رضاحلا ىعداف .ًابئاغ امهدحأ ناكو ،نايلو لوتقملل ناك ول ]752 ةلأسم[
 ,Nتاق رخ�ا نوك ىلع ةماسقلا يعد;ا ماقأ &او .هل ىوعدلا تمسح هتءارب ىلع ةماسق هيلع ىعد;ا ماقاو ،ةنيب

 رضح ولف .ةماسقلاب هقح تبث ,هريغ ىوعدلا تناك ناو .وهف ،دمعلا لتق يه ىوعدلا تناك ناف ,اهماقا ناف
 لاحلا كلذكو .هتصح رادقمب ةماسقلا هيلع تناك ،ىعدا ناو .رضاحلاب قحلا رصحنا ,ًائيش عدي ملو ,بئاغلا

.لتاقلا هنا صخش ىلع ريبكلا ىعداو ،ًاريغص :يلولا دحأ ناك اذا
 .هريغ لتاقلا نا ىعدا ناب رخ&ا هبذكو ,صخش ىلع لتقلا امهدحأ ىعداو ،نايلو ليتقلل ناك اذا ]753 ةلأسم[

 نكي مل اذا ,ةماسقلاب هقح تابثا هنكميو .لو&ا ىوعد يف كلذ حدقي مل .هنع لتقلا يفن ىلع رصتقا هنا وا
.Nتاق هنوك مدع ىلع ةنيب هيلع ىعدملل

 ةماسقلل فلاحلا وه ناك ناف .نامي&ا ءانثا يلولا تام ولو ،هماقم هثراو ماق يلولا تام اذا ]754 ةلأسم[
 مدعف .دوهشلا فلاحلا ناك ناو .ةيضا;ا نامي&اب دادتعا &و ,هفنأتسم ًانيمي نوسمخ ثراولا ىلع ناك ،هدحو

 ددع لامكا يلولا ىلع ناك ول ،معن .يبابحتس&ا طايتح&ا ىلع ينبم :ميلا اوفنأتسي نا &ا اهب دادتع&ا
.فانيتس&ا هثراو ىلع ناكو ،تي;ا نامياب دتعي مل .نامي&ا

 خيشلا لاق .ًادرفنم لتاقلا هنأب رخآ فرتعا مث .ديز لتاقلا نا ىلع ةماسقلا يعد;ا ماقأ ول ]755 ةلأسم[
 ولو .رارق&ا ىضتقم ىلع لمعلا :بو ةماسقلا ىضتقم ىلع ءاقبلا :ب ريخم يعد;ا نا :فNخلا يف يسوطلا
 .هسفن يعد;ا نع ةرداص ةماسقلا تناك اذا هل هجو & اذه نكلو .هيلع ىعد;ا نم قحلا ءافيتسا دعب رارق&ا ناك
 ةيدلا فصن عفد عم ًاعم امهلتق يلوللف .ةلداع ةنيب مهنيب ترفوت اذا ةصاخو دوهشلا نع ةرداص تناك اذا اماو
 لك صاصقلا نع وفعي نا هل نا امك .رخ�ا نم ةيدلا فصن ذخأيو ،كلذك امهدحأ لتقي نا هل نا امك .امهييلو ىلا

 ,لتقلاب رق;ا يعد;ا قّدص اذاو .دمعلا ريغ يف ةيدلا فصن ذخأي وا .ةيدلا فصن امهنم لك نم ذخأيو امهنم
.هتماسقو ىلو&ا هاوعد تطقس

 هيلع ىعد;ا نا ىلع ةينانئمطا نئارق وا ةنيب تماق مث .ةيدلا نم هقح ىفوتساو يعد;ا فلح اذا ]756 ةلأسم[
 اذاو .ةيدلا تدرو ةماسقلا تلطب ،لتقلا نم هعم نكمتي & امم ,كلذ وحن وا ًاضيرم ناك وا لتقلا :ح ًابئاغ ناك

.ةيانجلا ةيد عفد بجو ،هنم صتقا
 دعاوقلا بسح لتقلا هب تبثي امب لوتق;ا ءايلوأ ءاج ناف ،مايا ةتس سبح ,لتقلاب لجر مهتا ول ]757 ةلأسم[
.رخآ تقو يف اهب ةعفار;ا ناكما مدعو ىوعدلا طاقسا ينعي & اذه نا ريغ .هليبس يلخ &او ،وهف ،ةقباسلا

سماخلا لصفلا
صاصقلا ماكحا

 طرتشي ملو دوقلا نع افع ولو .دوقلا طقسي مل لا;ا نع يلولا افع ولف .ةيدلا & صاصقلا بجوي دمعلا لتقلا
 اهلذبف ةيدلا يلولا بلط ولو .هريغ يلولل نكي مل ،دوقلا يناجلا لذب ولو .ةيدلا تبثت ملو دوقلا طقس ،لا;ا

 ىلع يضارتلا امهل زوجيو .ةدايزلاب ةاداف;ا تزاج ،ةيدلاب يلولا ضري مل ولو .زجي مل ,عنتما ولو .حص يناجلا
 لوتق;ا يلو ناك ،ةأرما لجر لتق اذا امك ،يلولا نم درلا يعدتسي صاصتق&ا ناك اذا ،معن .ةيدلا نم لقأ غلبم

.ةيدلاب ةبلاط;او لتقلا :ب ًاريخم
 لقتنا ،يجراخ عنا; هنم صاصتق&ا نكمي & نمم ناك وا هتوم وا لتاقلا برهل صاصقلا رذعت ول ]758 ةلأسم[

 عم ةكرتلا لصا نم ةيدلا تجرخأ ,تام دق ناك ناف ،هلام يف ةيدلاف ،لام لتاقلل ناك ناف .ةيدلا ىلا رم&ا
 نم لمكت وا ىدؤتف ,هريغ اماو .برهلاب كلذ صاصتخا رهاظلاو .هيلا برق&اف برق&ا نم تذخأ &او .نويدلا

.ةبارق هل نكي مل اذا اذكو .لا;ا تيب
 يلولا نكمتي ىتح ّصلخ;ا سبح .هدي نم موق هصلّخف ،لتاقلا نم صاصقلا لوتق;ا يلو دارأ ول ]759 ةلأسم[

.ّصلخ;ا ىلع ةيدلاف ،هيلع ردقي مل وا لتاقلا تام ناف .لتاقلا نم
 عم ب&ا ةلNك نودو ,م&اب برقتي نمو ,جوزلا نود ,لاجرلا نم لا;ا ثري نم صاصقلا ىلوتي ]760 ةلأسم[

 ترصحنا ناف .دوق &و وفع نهل سيلف ءاسنلا اماو .اهمدع عم اهيلا رم&ا لصي امناو .نيوب&ا ةلNك دوجو
.ةيدلا نذخا ,نهب ةي&ولا

 .ةيعرشلا ةعفار;اب لتقلا توبث دعب صاصقلا ىلا ةرداب;ا هل تزاج ،ًادحاو لوتق;ا يلو ناك اذا ]761 ةلأسم[
 مكح يذلا يعرشلا يضاقلا وا ،ماعلا وا صاخلا هبئان وا .مNسلا هيلع مام&ا ناذئتسا ًابابحتسا هل طوح&او



 .ةيعرشلا ةعفار;اب لتقلا توبث دعب صاصقلا ىلا ةرداب;ا هل تزاج ،ًادحاو لوتق;ا يلو ناك اذا ]761 ةلأسم[
 مكح يذلا يعرشلا يضاقلا وا ،ماعلا وا صاخلا هبئان وا .مNسلا هيلع مام&ا ناذئتسا ًابابحتسا هل طوح&او

.هل
 نذا نودبو Nقتسم صاصتق&ا مهنم دحاو لكل زوجي لهف ،نوددعتم ءايلوأ لوتقملل ناك اذا ]762 ةلأسم[

.زاوجلا وهو لو&ا رهظ&ا .ناهجو ؟ & وا ,:قابلا
 عم اوضارتو اوفع ناو .وهف ,صاصقلاب نوقابلا يضر ناف ،ضعب نود ءايلو&ا ضعب صتقا اذا ]763 ةلأسم[
 ىلع ــ هيلع ناك اوفع ناو .مهيلا اهعفد هيلع ناك اهب هوبلاط ناف .مهصصح صتق;ا نمض ،ةيدلاب لتاقلا ءايلوا

.يناجلا ةثرو ىلا اهعفد ــ][طوح&ا
 ىلع ضرع .:يمذلا نم ءايلوا هل ناكو ,:ملس;ا نم ءايلوا هل نكي ملو ,ًاملسم لوتق;ا ناك اذا ]764 ةلأسم[
 ةيدلا ذخأ ءاش ناو لتق ءاش ناف ،هيلا لتاقلا عفديو .لوتق;ا يلو وهف ,ملسا نمف .مNس&ا هتيب لها نم هتبارق

.هنم ةيدلا ذخا ءاش ناو ،هلتق ءاش ناف ,مام&ا ىلا هرمأف ،دحا مهنم ملسي مل ناو .امهنع افع ءاش ناو
 وهو ،فيسلاب &ا صتقي & هنا باحص&ا :ب روهش;او .صاصتق&ا دنع لتاقلاب ةلث;ا زوجت & ]765 ةلأسم[

 .][هكرت طوح&اف ,ًاقنش هقنخ اماو .ًايبسن لتقلا عيرس حراج حNس لكل هلومش ىوق&او .ًابابحتسا طوح&ا
.هيلا انرشأ اميف يلولا مثأ ناو .صاصقلا لصح دقف ,ةافولا تلصح بولسا يأبف لاح يأ ىلعو

 ةيدلا نم يقابلا ةصح نامض عم صاصتق&ا زاج ,ضعب نود ًارضاح لوتق;ا ءايلوا ضعب ناك ول ]766 ةلأسم[
.نونج;ا لقع وا ريغصلا ربك وا بئاغلا رضح اذا اميف ,صاصقلاب اوضري ملو اهب هوبلاط اذا

 لهف .يعرشلا مكاحلا وا دجلا وا ب&اك ,يلو يلولل ناكو،ًانونجم وا ًاريغص تي;ا يلو ناك اذا ]767 ةلأسم[
 ريغ يف اذه .يبصلا ةحلصم ةيدلا وا صاصقلا رايتخاب ًايخوتم ،كلذ رهاظلا .لتاقلا نم صاصتق&ا هيلول

.هيلع ىلّوملل ةدئاع ةدسفم نود نم فرصتلا امهلف ،امهيف اماو .هل دجلاو ب&ا
 لبقت مل ،ًاناجم وا لام ىلع صاصقلا نع افع هكيرش نا امهدحأ ىعدأف .نايلو تيملل ناك اذا ]768 ةلأسم[

 وا ًاناجم وفعلاب كيرشلا هّقدص ناف .هكيرش بيصن در هيلع بجو ,يعد;ا صتقا اذاف ،كيرشلا ىلع هاوعد
.ًاصاصق لوتق;ا ةثرو ىلا هدر هيلع بجو ،ضوعب

 وفعلا هل زاج امك ،لتاقلا نم صاصتق&ا هل زاج ,هفس وا سلفل هيلع ًاروجحم لوتق;ا يلو ناك اذا ]769 ةلأسم[
.يضارتلاب ةيدلا ذخا هل زوجيو ,هنع

 نويد يف اهفرص بجو ،لتاقلا نم ةيدلا هؤايلوا ذخأ ناف .لام هل سيلو ،نيد هيلعو صخش لتق ول ]770 ةلأسم[
.كلذ رهاظلا .نويدلا دوجو نم مغرلا ىلع صاصتق&ا مهل لهو .هاياصو جارخاو لوتق;ا

 لوتق;ا ءايلو& سيلف ،دمعلا هبش وا أطخ هلتق ناك ناف .لام هل سيلو ,نيد هيلعو صخش لتق اذا ]771 ةلأسم[

 ناك ،ًادمع لتقلا ناك ناو .هنامض وا نيدلا ءادا عم &ا ،هتلقاع وا لتاقلل ،ةيدلا نع وفعلا ][ طوح&ا ىلع
 صاصقلا نع وفعلا مهل سيل نكلو ،ةيدلاب ءاضرلاو وفعلا مهل نا امك .ةيدلا نع ضارع&ا عم صاصقلا هئايلو&

.ءامرغلل نويدلا اونمض كلذ اولعف ناف .ًاعم ةيدلاو
 ىفوتسا ناف .دوقلا امهنم لك ءايلو& تبث .ًادمع ةدحاو ةعفد وا بقاعتلا ىلع :نثا ,دحاو لتق اذا ]772 ةلأسم[

 صاصقلا نع اوفع وا ,لتاقلا لبقو ةيدلاب :لوتق;ا دحأ ءايلوا ىضر ناو .وهف ،ًابيبست وا ةرشابم عيمجلا
.ةيدلا وا صاصقلاب رخ�ا ءايلوا قح طقسي مل .ًاناجم

 ملع دق ليكولا ناك ناف ،ءافيتس&ا لبق هلزع مث .هل صاصقلا يفوتسي نم لوتق;ا يلو لكو ول ]773 ةلأسم[
 افع ول اماو .ةيد &و صاصق Nف ،هب ملعي نكي مل ناو .دوقلا هيلعف ،لتاقلا لتق ىلع ــ كلذ عم ــ مدقاو ،هلازعناب
 ىلا اهب عجري نكلو .ًابابحتسا طوح&ا ىلع ةيدلا هيلعف ،ىفوتسا ىتح ليكولا ملعي ملو ,صاصقلا نع لكو;ا

.ءافيتس&ا لبقو ليكوتلا لبق لكو;ا تام ول اميف لاحلا كلذكو .لكو;ا
 .انز نع ناك وا ،ةيانجلا دعب ًاثداح اهلمح ناك ولو ىتح ،عضت ىتح لماحلا ةأر;ا نم صتقي & ]774 ةلأسم[
 اهلوق لبق ,لمحلا تعدا ولو .ةد;ا كلت ىلا صاصقلا ريخأت مزل ،ةدم هايا اهعاضرا ىلع لفطلا ةايح تفقوت ولو

.قدصلا لمتحم مادام روهش;ا ىلع
 هيفف لمحلا فلت كلذ بجوا نا نكلو .صتق;ا ىلع ءيش Nف .Nماح تنابف ،ًاصاصق ةأر;ا تلتق ول ]775 ةلأسم[

 حورلا جولو لبق ,هسفن فلت;ا ىلع ةيدلا نا رهظ&ا نكلو .حورلا هجلت مل ناو ةلقاعلا ىلع لمحت يهو .ةيدلا



 هيفف لمحلا فلت كلذ بجوا نا نكلو .صتق;ا ىلع ءيش Nف .Nماح تنابف ،ًاصاصق ةأر;ا تلتق ول ]775 ةلأسم[
 حورلا جولو لبق ,هسفن فلت;ا ىلع ةيدلا نا رهظ&ا نكلو .حورلا هجلت مل ناو ةلقاعلا ىلع لمحت يهو .ةيدلا

.هدعبو
 ناك اذا ينعي[ لتقي مث ,&وا هدي عطقت هنا روهش;اف .رخآ ًاصخش لتق مث ،صخش دي عطق ول ]776 ةلأسم[

 ةيدلا تتبث ،هدي عطق لبق لوتق;ا ءايلوا هلتق اذاو .حيحصلا وهو .]صاصقلاب هيلع ينج;ا بلاطو ًايدمع عطقلا
.هلام يف

 هيلع ينج;ا يف ةيانجلا ترس مث .هلتقبو هدي عطقب هنم صتقاف ،رخآ لتق مث لجر دي عطق اذا ]777 ةلأسم[

 ،ديلا ةيد ءانثتسا ][ طوح&اف, ةيدلا تذخا ناف .ًابابحتسا طوح&ا ىلع يناجلا لام يف ةيدلا تبجو .تامف
.ةلماكلا ةيدلا فصن يهو

 Nك ةافو ىلا اتدا ثيحب ناتيانجلا ترسف ،يناجلا نم هيلع ينج;ا صتقا مث ،صخش دي عطق اذا ]778 ةلأسم[
 ىلع اما .سكعلاب نوكت ىرخاو ,يناجلا فرط يف مث &وا هيلع ىنج;ا فرط يف ةيارسلا نوكت دقف .:صخشلا

 وا ديلا عطقب لتقلا ًادصاق ناك اذا ام :ب ليصفتلا رهظ&او . ًاصاصق عقي يناجلا توم نا روهش;اف ،لو&ا
 يناثلا ىلعو ،ًاصاصق يناجلا توم نوكي لو&ا ىلعف .كلذك نكي مل اذا ام :بو ،داتع;ا هببس داجيا ًادصاق

.يعرشلا صاصقلاب هباهذل ,ًارده نوكي هناف،يناجلا توم مدقت ول اماو .هلام يف ةيدلا تبثت
 هلتق ناك ،هتوم لبق هلتق ولف .هيلع ينج;ا توم دعب يلولل تبثي امنا يناجلا نم صاصقلا قح ]779 ةلأسم[
 ينج;ا ةيد اماو .ةيدلاب اضرلاو وفعلا هل نا امك ,هنم صاصتق&ا ,لوتق;ا يناجلا يلول زوجيف .ًاناودعو ًاملظ

 :لوقلا دعبي & نكل .لاح لك ىلع ][طوح&ا وه اذه :لوقأ .يناجلا لام نم يهف ،يناجلا تومو هتوم دعب هيلع
 هنوك يناجلا ىلع قدص .بيرق تقو يف ةافولا لوصحب ملعن ثيحب ًاغيلب هيلع ينج;ا يف ناك اذا حرجلا ناب

 مكاحلا نم طوح&ا ىلع ناذئتس&ا بجي نكلو .ًارده بهذيو .هيلع ينج;ا توم لبق ولو هلتق زوجيف ،Nتاق
.يعرشلا

 اهتيد ذخا هنا وا ،لوتق;ا اهانج ةيانج يف تعطق هدي تناك نا :ليق .ديلا عوطقم ًاصخش لتق ول ]780 ةلأسم[
 اذهو :لوقأ .ةيدلا در ريغ نم هلتق هلف&او .هيلا هدي ةيد دري نا ،صاصقلا دارا نا لوتق;ا يلو ىلعف .اهعطاق نم

.ًاقلطم درلا مدع رهظ&ا نكلو .طوح&ا وه ليصفتلا
 يلولل سيل :ليق .ءىرب مث .قمر هبو ,هكرتف ،هلتق هنا نظو ،ًاصاصق يناجلا مدلا يلو برض ول ]781 ةلأسم[
 هبرض اذا امك ،ًاعرش ًاغئاس ناك اذا يلولا هلعف ام نا رهظ&ا نكلو .هلعف ام لثمب يلولا نم صتقي ىتح هلتق
 ناك ناو .ًاصاصق ,ًايناث هبرض هل زاج ،صاصقلا كلذب ققحتي مل نكلو .هكرتف ,هلتق هنا نظف ،هقنع يف فيسلاب

.هلعف ام لثمب هنم صاصتق&ا بورضملل زاج ،غئاس ريغ هلعف ام

صاصقلا يف ىرخا عورف
 مقت ملو هيدل هبتشا ناف .ةيانجلاب ناك فلتلا نا تبثي مل ام ،صاصقلاب يضقي نا مكاحلل زوجي & ]782 ةلأسم[

 عطق اذاف.سفنلا يف & وضعلا يف شر&ا وا صاصقلا ىلع رصتقا ،يناجلا رارقاب تبثي ملو كلذ ىلع ةنيب
 مكحلا هيلع :عت لب .لتقلا زجي مل ,ةيانجلا هذه ببسب عقو لتقلا نا مكاحلا ملعي ملو .صخش دي يناجلا

.فرطلا صاصقب
 هعقاومب :فراع :نطف :لدع نيدهاش ،صاصقلا ءافيتسا دنع رضحي نا مكاحلل يغبني ]783 ةلأسم[

.هنم صتق;ا ءايلواو صتق;ا :ب ةعزانم تلصح نا ةداهشلا ةماق&و .ًاطايتحا هطئارشو
 بودن اهيف وا .ندبلا داسفل ةبجوم ةمومسم نوكت Nئل .اهب صتق;ا ةل�ا صحفي نا مكاحلل يغبني ]784 ةلأسم[

.هتوم لبق درفلا بيذعت بجوي امم ,هوحن وا جاجوعا وا دئاز
 بجوي ام لكو ،ةقيتعلا ةلاكلا ةل�ا &و ةمومس;ا ةل�اب ,فرطلاو سفنلا يف ءافيتس&ا زوجي & ]785 ةلأسم[

.هيلع صاصق &و .رزعو مثا ,لعف ولو .هوحنو راشن;اب عطقي نا لثم ،فيسلاب برضلا ىلع ًادئاز ًابيذعت
 هيلع بجي كلذكو .هسفن ىلع ًاظافح صاصقلا لذب هل زوجي &و ،ةيدلا لوبق يناجلا ىلع بجي له ]786 ةلأسم[
 :هجولا زاوج لصح;اف .رخآ &اكشا ةمرحلا يف نا &ا ؛&اكشا بوجولا يف نا حيحصلا.؟كلذ هنكما نا برهلا

.امهدحأ بوجو مدعو ,هل
 ىلعو ,ًاسفن ناك نا مدلا يلو ىلع صتق;ا ةرجاو .لا;ا تيب ىلع ةيعرشلا دودحلا ميقي نم ةرجا ]787 ةلأسم[



.امهدحأ بوجو مدعو ,هل
 ىلعو ,ًاسفن ناك نا مدلا يلو ىلع صتق;ا ةرجاو .لا;ا تيب ىلع ةيعرشلا دودحلا ميقي نم ةرجا ]787 ةلأسم[

.لا;ا تيب نمف ناكم&ا مدع عمو .ًافرط ناك نا هيلع ينج;ا
 ناك ول ىتح ،Nقتسم مهنم دحاو لكل ءافيتس&ا زاوج ىوق&اف ،دحاو نم رثكا مدلا ءايلوا ناك ول ]788 ةلأسم[

.رخ�ا نذا ىلع هؤافيتسا فقوتي &و .ةيانجلا لوصحب مكحلا دعب كلذو ،ًاريغص وا ًانونجم وا ًابئاغ مهدحأ

سداسلا لصفلا
فارط&ا صاصق

 هدي عطق وأ ةنيع ًاقف وا هحرج ول امك .ةافولا اهب لصحت & ثيحب ،سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا ,فارط&اب داريو
 .ًادمع اهيلع ةيانجلاب فرط&ا يف صاصقلا تبثيو .اذكهو ,هيمدق ىدحا وا هيلجر ىدحا وا هعباصا ضعب وا

 زاوج يف طرتشيو .ةجيتنلا دصق دق نكي مل ناو يبلاغلا هببس ىلا وا لعفلا ىلا دمعلاب ,دمعلا ققحتيو
 نم صاصق Nف .لقعلاو غولبلا : يهو ,يناجلا يف ةيانجلا دنع ةيلاتلا طئارشلا لوصح ,فارط&ا يف صاصقلا

 ً:اضيأ صاصقلا يف ربتعي امك .هيلع ينج;ا دلاو يناجلا نوكي & ناو .نونج;ا نم &و ،ًازيمم ناك ناو يبصلا
 ىلع رفاكل ملسم نم صتقي Nف ,نيدلا يف يواستلاو .دبعلاب رحلا نم صتقي Nف ،ةيقرلاو ةيرحلا يف يواستلا

.يتأي ليصفت ىلع ،ةثون&او ةروكذلا يف يواستلا طرتشي &و .هليصفت يتأي ,فوس ام

ةيرحلا يف يواستلا يف عورف
 هل نا امك .هنم صاصتق&ا حورجملل ناك ،سفنلا نود امب هيلع ىنج وا ًارح دبعلا حرج ول ]789 ةلأسم[

 امك .ًاعم قاقرتس&او صاصقلا نع وفعلا هل نا امك .]هتميق بعوتست وا[ هتيقرب طيحت ةيدلا تناك نا هقاقرتسا

 .هيلع ينج;ا ىضرب &ا نوكي & كلذ نا ][طوح&ا نكلو .ةحارجلا ةيدو هتميق نم نيرم&ا لقأب هكفي نا ه&و; نا
 ىدأو ه&وم هادتفا نا ،ذئدنع نكلو .ه&وم ضري مل اذا هقاقرتسا هل سيلف ،هتبقرب ةحارجلا ةيد طحت مل اذا اماو

 ًاكرتشم دبعلا نوكيف .ه&و; يقابلاو .هحرج ةيد ردقب ًامهس ,دبعلا نم حورج;ا رحلل ناك &او .وهف حرجلا ةيد
.ىلو;ا ىلع يقابلا دريو هقح حورج;ا ذخأي يكل هعيب امهلو .امهنيب

 بجو ،Nثم هدي عطق ةيانجلا تناك ناف .ةيانجلا ةميق هيلعو .صاصق Nف ،كولمم ىلع رح ىنج اذا ]790 ةلأسم[
 ترس ناو .طقف رحلا ةيد فصن هيلع تبجو &او ،رحلا دي ةيد ىلع دزت مل اذا هيلع ىنج;ا دبعلا ةميق فصن هيلع

 ةيد عفد دق ناك ناو .اهيلع رصتقا تداز ناف ,رحلا ةيد ىلع دزت ملام ،ةيدلا مامت هيلعف كولم;ا تامف ةيانجلا
.دئازلا هيلع بجي &و ،يقابلا عفد هيلع بجو ،ديلا

 يناجلا ىلعف .هررحت دعب تامف .هسفن ىلا ةيانجلا ترسف ،هدي ىلع ةيانجلا دعب دبعلا ررحت ول ]791 ةلأسم[

 ،وضعلا ةيد نع ةيانجلا ةميق تفلتخا ولو .هتثرول يقابلاو ةيدلا نم ةيانجلا ةميق ه&و;و .][طوح&ا ىلع رحلا ةيد
.نيرم&ا لقا ىلوملل ناك

 .هلجر ثلاث عطقو ,ىرخ&ا هدي رخآ عطقو ,كولمم دي عطق ول امك ،ةيانجلاب دبعلا ةميق تصقن اذا ]792 ةلأسم[
 يف فارط&ا ةيد لخدتف .ًافرع هلتق ىلع نوعمتجم ةثNثلا ناك .ًافرع يلاوتم نامز يف ثداوحلا هذه تلصح ناف

 ،ًادبع تام ناف ،هوحنو موي اهنيب ناك ول امك ،ًايبسن ةقرفتم ةنمزأ يف ثداوحلا هذه تلصح ناو ،سفنلا ةيد
 ،تامف تايانجلا ترس ناف .اذكهو ,ذئدنع هتميق فصن نمضيف ميلس دبع دي عطق لو&اف ،هتيانج ناج لك نمض

 دعب قتعا ناو .سفنلا ةيد يف تلخدو فارط&ا ةيد تطقس ًافرع اوواست ناف ،مه&ا يناجلا ىلع ةيدلا تناك
.هتثرول يقابلاو فارط&ا ةيد رادقم اهنم ىلوملل نوكي ،رحلا ةيد ةانجلا نمض ،ةيانجلا

 ىلومللف .تامف ناتيانجلا ترسف .كلذك رخآ هيلع ىنج مث .قتعاف ,هلتق ًادصاق دبع دي رح عطق ول ]793 ةلأسم[
 ناف .دوقلا ,يناثلا يناجلا ىلعو .رحلا ةيد فصن زواجتت & نا ىلع ,دبعلا ةميق فصن لو&ا يناجلا ىلع
 ذخأيو صاصقلا نع يلولا وفعي وا .رحلا  ةيد فصن هنم صتق;ا يلو ىلا دري نا صتق;ا ىلعف ،هنم صتقا

.رحلا ةيد فصن
 ىلا رست ملو لتقلا دصقب :تيانجلا نم يأ نكت ملو .هقتع دعب هلجر عطق مث ،دبع دي رح عطق ول ]794 ةلأسم[
 قتع;ا دبعلل ناكف ،ةيناثلا ةيانجلا ىلا ةفاض&اب اماو .ه&وم ىلا ىلو&ا ةيانجلا دري نا يناجلا ىلع ناك .هتوم

.Nصا اهب ىلوملل ةلص &و ،هل تناك ةيدلاب يضرو افع ناو .هلجر عطقب يناجلا نم صاصتق&ا



 قتع;ا دبعلل ناكف ،ةيناثلا ةيانجلا ىلا ةفاض&اب اماو .ه&وم ىلا ىلو&ا ةيانجلا دري نا يناجلا ىلع ناك .هتوم
.Nصا اهب ىلوملل ةلص &و ،هل تناك ةيدلاب يضرو افع ناو .هلجر عطقب يناجلا نم صاصتق&ا

 ما ناك ًايمذ رفاك ىلع ةيانجلاب ملسم نم صتقي Nف ،انعمس امك نيدلا يف يواستلا طرتشي ]795 ةلأسم[
.ةيدلا يناجلا ىلع ناك ًايمذ ناك نا هنكلو .ًايبرح

 يف وا مNس&ا يف ءاوس بهذ;ا يف فNتخ&ا عم ولو صاصقلا ذفني نيدلا يف يواستلا عم ]796 ةلأسم[
.نيدلا يف فNتخ&ا عم ىتح ،هعم صاصقلا تبثيف ،ةدحاو ةلم هلك رفكلاو .رفكلا

 نع افع نا نكلو .اهنم ءيش ذخأ نود نم ةأر;ا نم ,لجرلا صتقا لجرلا ىلع ةأر;ا تنج اذا ]797 ةلأسم[
 تغلب اذا هيلا توافتلا در دعب هنم ,ةأر;ا تصتقا ةأر;ا ىلع لجرلا ىنج ناو .ةيدلا ذخأ هل ناك صاصقلا

 ,ةأرما عبصا لجرلا عطق ولف .ةيدلا ثلث نود ةيانجلا تناك نا ,در Nف &او .رثكاف رحلا ةيد نم ثلثلا ةيانجلا
 عطق اهل زاج ,اهدي عطق ولو .ةلماكلا ةيدلا ثلث نود عبص&ا ةيد ن& .هيلا ءيش در نودب هعبصا عطق اهل زاج
 ن& . لجرلا دي ةيد فصن يهو , ةأر;ا دي ةيد تذخا , صاصقلا نع تفع ولو ,هيلا هدي ةيد فصن در دعب , هدي

. ةلماكلا ةيدلا ثلث ىلع ديزت ديلا ةيد
 ديلا عطقت Nف .ءاضع&ا صاصق يف للشلا نم ةمNسلا يف يواستلا رابتعا روهش;ا ]798 ةلأسم[ 

.لاكشا Nب ,ةحيحصلا ديلاب عطقتف ,ءNشلا ديلا اماو .][طوح&ا وهو ءNشلاب, ةحيحصلا
 & ناك ناو , لاكشا ىلع ،هراسي تعطق &او ,:مي هل تناك نا هنيمي تعطق ،لجر :مي عطق ول ]799 ةلأسم[
 ىلا عوجرلا هيف برق&او .لاكشا هيفو .تناك نا هلجر عطقت هنا روهش;اف ،راسي هل نكت مل ناو .زاوجلا دعبي

.ةيدلا
 .جردتلاب ،وفعلا وا ةيدلا وا صاصقلا مهنم دحاو لكلف ،بقاعتلا ىلع ةعامج يديا عطق ول ]800 ةلأسم[

 صاصقلا يف كرتشا ناو .مهيلا ةبسنلاب صاصقلا عوضوم عافتر& ,:قابلل ةيدلا تنيعت مهدحأ هنم صتقاف
 مهنم دحاو لكل ناك ،نانثا مهيلع ىنج;ا ناك ولف .ةبسنلاب ةيدلا يقاب مهنم لكل ناك ،مهلك وا دحاو نم رثكا

.صاصقلا يف امهكارتشا عم ،ةيدلا فصن
 اهنامساقتي ،امهيلا ةدحاو دي ةيد در دعب ،امهنم صاصتق&ا هل زاج ،دحاو دي نانثا عطق ول ]801 ةلأسم[
 هنم صتق;ا ىلا رخ�ا عفد ولف .اهفصن رخ�ا نم ذخأو ةيدلا فصن هاطعا امهدحا نم صتقا اذاو .ةيوسلاب
 امهنم لك ةبلاطمو صاصقلا نع وفعلا هيلع ىنجملل نا امك .ةجيتنلا سفن تلصحو ًازئاج ناك ,ةيدلا فصن

.ةبسنلاب ةيدلاب

جاجشلا يف عورف
 ،ًاضرعو &وط يواستلا هيف ربتعيو .ةجشلاب ةجشلا :حورجلا يهو .جاجشلا يف صاصقلا تبثي ]802 ةلأسم[

 .ةيانجلا ةبرض عم مس&ا يف ةلثامم صاصقلا ةبرض نوكت نا ينعي .مس&ا لوصحب ةربعلاف ،قمعلا اماو
 ةمشاهلاو ةحضو;او ةعضابلاك ,ماسقأ ىلا حارجلا ميسقت نم تايدلا باتك يف يتأيس ام :انه مس&اب دار;او

.اهليصافت حاضيا يتأي امم اهريغو ،ةلقن;او
 اماو .حرجلا رادقمب صاصقلا ناك ناب ،ًافرع ًاطوبضم ناك اذا اميف حورجلا يف صاصقلا تبثي ]803 ةلأسم[

 فلت وا كNهلل سفنلا ضرعتل ًابجوم ناك وا ًاطوبضم نوكي نأ نكم;ا نم نكي مل ينعي ،ًاطوبضم نكي مل اذا
 ىلا وا عرشلا لصأب ةتباثلا ةيدلا ىلا اهيف رم&ا لقتنيو .زجي مل ،اهوحنو ةلقن;او ةموما;او ةفئاجلاك ،وضعلا

.تايدلا باتك يف كلذ ليصفت يتأيس امك ,]هيف صن & اميف مكاحلا اهب يضقي يتلا ةمارغلا يهو[ ةموكحلا
 :ح ىلا راظتن&ا بجي &و .هيلع ينج;ا يف حرجلا لامدنا ينعي ،لامدن&ا لبق صاصتق&ا زوجي ]804 ةلأسم[

 هب دتعم نمز دعب لب ،هدعب حرجلا رادقم ىلع ةقدلاب فرعتلا مدعل ,صاصقلا ىلا ةرداب;ا ][طوح&ا لب .لامدن&ا
.همدع لمتحاو لامدن&ا لمتحا اذا ام لمشي مكحلا اذهو .لمدني مل ناو

 ,تامف هيلع ينج;ا يف ةيانجلا ترس مث ،يناجلا نم صتقا ول هنا ةقباسلا ةلأس;ا ىلع بترتي ]805 ةلأسم[

 لتقلا نكي مل اذا اميف اذه .][طوح&ا ىلع هنم صتق;ا وضعلا ةيد ءانثتسا دعب .يناجلا نم ةيدلا ذخأ هيلول ناك
 هحرج ةيد هيلع تناك ,ًاصاصق مدلا يلو هلتق ناف .دمعلا لتقلا ليبق نم ناك &او .بلاغلا هببس &و ًادوصقم

.صاصقلا هببس يذلا



 هحرج ةيد هيلع تناك ,ًاصاصق مدلا يلو هلتق ناف .دمعلا لتقلا ليبق نم ناك &او .بلاغلا هببس &و ًادوصقم
.صاصقلا هببس يذلا

 ريدقت نم دكأتلا ناكما مدعل ،بارطض&ا نم يناجلا ظفحي نا يه حورجلا يف صاصقلا ةيفيك ]806 ةلأسم[
 رحلا وا دئازلا دربلا مدعك ،نامزلاك ,يناجلل ىرخ&ا فورظلا طبض نم دب& كلذكو .ةكرحلا لاح حرجلا

 ةجشلا لحم ساقي مث .كلذ ريغو ,صوصللا موجهب اهيف قثوي وا ةعبس;ا وا ةفوخ;ا ضر&اك ,ناك;او .ديدشلا
 ةدايز هقلح يغبنيف ،امهيلك وا امهدحا يف ةرشبلا يفخي رعش كانه ناك ناو .هيلع ينج;ا مسج يف سايقمب
 عضوم يف هيفرط ملعو يناجلا مسج ىلع سايق;ا لعج ،هيلع ينج;ا يف ةجشلا رادقم ملع اذاف .طبضلا يف

 رادقم نم دكأتلا بجي انهو .ىرخ&ا ىلا :تمNعلا ىدحا نم صاصتق&ا يف عرشي مث .ًامامت صاصتق&ا
 قرف ءاطعا :عت ,كلذ لصح ناف .هيلع ينج;ا يف هيلع وه امم ربكا يناجلا يف ًاجش جتني & ثيحب ةبرضلا

.بولط;ا رادق;ا لصحي ىتح طغضلا وا برضلا زاج ,سكعلا لصح ناو .ةيدلا
 نا نكلو .كلذوحنو مNكلاب وا وهللاب ًايسفن هتحارا &و ،ءافيتس&ا لNخ يناجلا ريدخت بجي & ]807 ةلأسم[

.ءافيتس&ا يف حدقي مل كلذ نم يأ لصح
 ناك ناو ،رابتع&ا مدع رهاظلاف ،رهاظ ريغ هليلدو .ديدحلا نم صاصقلا ةلآ نوك رابتعا روهش;ا ]808 ةلأسم[

.][طوحأ
 نكمي وا .اهيلا ءيش برقا وا ،اهعون نم ًائيش وا اهب ينج;ا ةل�ا سفن لامعتسا بجي له ]809 ةلأسم[

.كلذ رهاظلا .اذكهو ,ةديدحب اهصاصق نكمأ ,ةبشخب ةبرضب ةيانجلا تناك ولف .اهفNتخا
 ىلع شخي ملام .هنم مدلا عطق ىلا &و لب ،هتطايخ وا هميقعت وا حرجلا فل ىلا ةرداب;ا بجت & ]810 ةلأسم[

 يف حدقي مل ،كلذ نم ءيش يأ لصح ول ،لاح يأ ىلعو .ةافولا لامتحا عفد رادقمب ةرداب;ا بجيف .سفنلا
.بجاو ريغ هنا انلق ناو ،مرحم ريغ زئاج هنا امك .ءافيتس&ا

 مل .هرغصل هيلع ديزت وا يناجلا وضع بعوتست ,هيلع ينج;ا وضع يف حرجلا ةحاسم تناك اذا ]811 ةلأسم[
 كلذ لمحتي ام رادقمب صاصقلا ىلع راصتق&ا بجي لب .دئازلا نم ًاضوع رخ�ا هوضع نم صتقي نا هل زجي
 وضع ناك اذا ام وهو .سكعلا يف لاحلا اذكو .ةموكحلا ىلا وا ةبسنلاب ةيدلا ىلا دئازلا يف عجريو ،وضعلا

 ىلع صاصتق&ا يف رصتقيف .يناجلا وضع بعوتست ملو ،ةيانجلا هتبعوتساو ًاريغص هيلع ينج;ا
.ةيانجلا ةحاسمرادقم

 هوضع هيلع ينج;ا قصلا مث .يناجلا نم هيلع ينج;ا صتقاف .نذ&اك صخش نم اوضع عطق ول ]812 ةلأسم[
.ةيت&ا ةلأس;ا يف يتأي لاكشا ىلع ،سكعلا كلذكو .هتلازا يناجلل زاج ,ءيربو محتلاف ،هلحمب عوطق;ا

 وه امك ،روسك;ا مظعلا ماحتلا وا حورج;ا وضعلا ءاربا وا عوطق;ا وضعلا عاجرا نكمأ ول ]813 ةلأسم[
 نم وا يناجلا نم نوكت نا اما ةداع&ا ن& .ةديدع روص انهف .كلذ نم ريثك ىلا ةبسنلاب اننامز يف لاحلا

 ةعبرأ :روص ةينامث انهف .هدعب وا صاصقلا لبقو ،هيلع ينج;ا مسج يف وا يناجلا مسج يفو ،هيلع ينج;ا
:يلي امك يهف ،صاصقلا لبق يتلا اما .هدعب ةعبرأو صاصقلا لبق اهنم

.حضاو ,وه امك صاصقلا يفاني & اذهو .هسفن هيلع ينج;ا يوادي نا :&وا
 ًايقNخا ًاملظ ناك ناو,ًايهقف صاصقلا يفاني & اذهو.يناجلا هيوادي نا ً:ايناث

 مدعل ,ناتليحتسم ناتروص امهو ،هسفن يناجلا هيوادي وا يناجلا مسج هيلع ينج;ا يوادي نا ً:اعبارو ًاثلاث
.صاصقلا لبق يناجلا يف حرجلا دوجو
: صاصقلا دعب نوكت يتلا روصلا اماو

 &و .يناجلا لبق نم هقتف زاوج نم ةقباسلا ةلأس;ا يف هيلا انرشأ ام وهف .هسفن هيلع ينج;ا يوادي نا :&وا
.ةيناث ةيانج ربتعت

 دق صاصقلا ن& ،هيلع ينج;ا لبق نم نم هقتف زاوج مدع ةدعاقلا ىضتقمو .هسفن يناجلا يوادي نا ً:ايناث
.هراركت زوجي &و ،لصح

 ناو .ًاصاصق لصح يذلا حرجلا ةيد عفد بجي ملو ,ًايهقف هل رثا &و .هيلع ينج;ا حرج يناجلا يوادي نا ً:اثلاث
.ًايقNخا حجار رمأ لباق;اب هتاوادم تناك

 هل رثأ & ،يناسناو يقNخا رما اذهو .]& ما هسفن حرج ىواد ءاوس[ يناجلا حرج ينج;ا يوادي نا ً:اعبار
.ًايهقف



 هل رثأ & ،يناسناو يقNخا رما اذهو .]& ما هسفن حرج ىواد ءاوس[ يناجلا حرج ينج;ا يوادي نا ً:اعبار
.ًايهقف

ءاضع&ا ىلع ةيانجلا يف عورف
.ةحيحصلا وا ءاروعلا يه تناك ءاوس ،ةلثام;ا هنيع تعلق ،حيحص لجر :ع روعا لجر علق ول ]814 ةلأسم[

 هيلع ينج;ا ناك .ةفآب وا ةقلخلاب روعأ صخش نم ةحيحصلا :علا :نيعلا حيحص علق ول ]815 ةلأسم[ 
 يهو[ :علا ةيد ذخاو صاصقلا نع وفعلا :بو ]ةيانجلل ةلثام;ا يهو[ يناجلا ينيع ىدحا علق :ب رايخلاب

.ًاعم ةيدلاو صاصقلا نع وفعلا :بو ]ةلماكلا ةيدلا فصن
 لقتنا &او .نكمأ ول كلذ لثمب صاصتق&ا هيلع ينجملل ناك ،ةقدحلا نود رخآ :ع ءوض بهذا ول ]816 ةلأسم[

.ةيدلا ىلا رم&ا
 ًاقلح تبهذ ءاوس .كلذ لكاش امو ,سأرلا رعشو ةيحللا رعشو :بجاحلا رعش يف صاصقلا تبثي ]817 ةلأسم[
 بولس&ا سفنب صاصقلا نوكيو .هيلع ينج;ا اضر ريغب كلذ نم ءيش مادام .اهتحت يذلا دلجلا عم وا ًافتن وا

.رادق;ا سفنو
 .كلذ ريغو ,نوتخ;او فلغ&او ,خيشلاو باشلا :ب هيف قرف &و .ركذلا عطق يف صاصقلا تبثي ]818 ةلأسم[
 & ذا ,غلابلا ريغ سيلو مجحلا وه ،ريغصلاب دار;ا ن& .روصن;ا روهش;ا ىلع ريبكلاو ريغصلا :ب قرف & امك

.ةبسنلاب يناجلا نم عطق ,هضعب ةيانجلاب عوطق;ا ناك اذاو .هيلع صاصق
 :ب قرفلا مدعو صاصقلا توبث ,رهاظلا نكلو .:نعلا ركذب ,حيحصلا داقي & هنا ىلا ةعامج بهذ ]819 ةلأسم[

.بيع;او حيحصلا
 ىلع ىنميلا نم صتقا ىنميلا تعطق ناف .امهادحا يف اذكو .:تيصخلا يف صاصقلا تبثي ]820 ةلأسم[

.ىرسيلا نم صتقا ىرسيلا تعطق ناو ,][طوح&ا
 صاصتق&ا اهلف ,ىرخا ةأرما نم نيرفشلا ةأرما تعطق ناف ،نيرفشلا عطق يف صاصقلا تبثي ]821 ةلأسم[
 نا امك .اهتيد هيلع بجتو ،صاصق Nف ,لجر امهعطق اذا اماو .امهادحا تعطق اذا لاحلا كلذكو ،لث;اب اهنم

 ،ةيدلا نع عنتماو ,Nماك ةأر;ا جرف لجرلا عطق ول , معن .ةيدلا اهيلعو ,صاصق Nف ،لجرلا ركذ تعطق اذا ةأر;ا

.ةيدلا ىلع راصتق&ا ][طوح&اف ،Nماك عطقلا نكي مل اذا اماو .عطق ،هركذ عطق ةأر;ا تبلاطو
 هب نم وهو[ موذج;اب حيحصلا عطقيف .يناجلا وضعو عوطق;ا وضعلا :ب يواستلا ربتعي & ]822 ةلأسم[

 ,ماشلا فن&ا عطقي كلذكو .همحل نم ءيش هنم رثانت ناو .]قباس عطقب عوطق;ا انه هب داري &و ,ماذجلا ضرم
.كلذ لكاش امو .ةمورخ;ا وا ةبوقث;اب ةحيحصلاو ،ةريغصلاب ةريبكلاو ,ءامصلاب ةحيحصلا نذ&او .مداعلاب

 عوطق;ا ناك ناف .هباسحب يناجلا نم ذخؤيو .هلصا ىلا عوطق;ا بسن ،فن&ا ضعب عطق ول ]823 ةلأسم[
 ديلاو نذ&اك ,ةعوطق;ا ءاضع&ا لك يف مكحلا اذه يرجيو .اذكهو .هفنا فصن يناجلا نم عطق ،فن&ا فصن

.اهريغو لجرلاو
 نسلا تداع ول ىتح ,هنس علق هلف ،ًانوادع صخش نس صخش علق ولف .نسلا يف صاصقلا تبثي ]824 ةلأسم[

.ببس يأب وا ةزجع;اب وا ًاقافتا ،تناك امك
 كلذ دعب نكمأ ءاوس ]ةيلص&ا هنانسأ هل تبنت مل ينعي[ رغثي مل يذلا يبصلا نس يف صاصق & ]825 ةلأسم[

.نكمي مل ما يلص&ا نسلا جورخ
.اهعلق هل سيلف ،تداع مث ,هنس علقو ،يناجلا نم هيلع ينج;ا صتقا ول ]826 ةلأسم[

 نا :هحاضياو .][طوح&ا وهو نانس&ا صاصق نم عضو;او لح;ا يف يواستلا طارتشا روهش;ا ]827 ةلأسم[
 صاصتق&ا هل نكي مل اهدحا نم ًانس علق ولف .عطاوقلاو باين&او كحاوضلا :تاعومجم ثNث ةيرشبلا نانس&ا

 ىلع ةيانجلا لحم ىلا برق&ا وه ام ذئدنع علقيو .يناجلا نم اهمدع عم &ا ,][طوح&ا ىلع ىرخا ةعومجم نم

 نم يناثلا بانلا علق هل ناك ،لو&ا بانلا علق ولف .ىوق&ا ىلع ةعومج;ا سفن يف تباث رييختلا نكلو .][طوح&ا

 يف راسيلاو :ميلا نم ةهجلا ظفح ][ طوح&ا ،معن .هفNخب يبابحتس&ا طايتح&ا ناك ناو .اذكهو ,يناجلا
.مفلا



 يف راسيلاو :ميلا نم ةهجلا ظفح ][ طوح&ا ،معن .هفNخب يبابحتس&ا طايتح&ا ناك ناو .اذكهو ,يناجلا
.مفلا

 مكحلا لقتني لب .ةدئازلا عارذلا وا ديلا وا نسلا وا عبص&اك .دئازلاب يلص&ا وضعلا عطقي & ]828 ةلأسم[
.Nثم عبص&اك ,مس&ا سفن اهيلع قدصي مادام :لح;ا رياغت عم دئازلا عطق زاوج دعبي & ،معن .ةيدلا ىلا

 :عبصا ةدحاو عبصا هل نم عطق اذاف .همدع لاح هنم ةيدلا ذخؤت ،هدوجو عم هنم صتقي وضع لك ]829 ةلأسم[
 علق اذا اميف لاحلا كلذكو .ىرخ&ا ةيد ذخاو ،امهدحا نع ةدحاولا عبص&ا عطق هيلع ينجملل ناك ،صخش نم

.ءاضع&ا رئاس يف اذكهو .رخآ صخش :ع ,هل :ع & نم
 تعطق ,اهضعب هل سيل وا Nصا عباصا يناجلل نكي ملو ،ةمات ًافك عطق ول هنا ىلا ةعامج بهذ ]830 ةلأسم[

.هفNخب ][ طايتح&ا ناك ناو ,برق&ا وهو .صقانلا ةيد دنم تذخأو هفك
 وا عباص&ا عوطقم صخش دي عطق ول امك .يناجلا & ,هيلع ينج;ا وضع صقانلا ناك اذا ]831 ةلأسم[

.هيلع دئازلا ةيد در بوجو عم عطقلا هل نا رهاظلا .& ما ةلماكلا يناجلا دي عطق هل لهف .اهضعب
 هيفو .فكلا يف صاصقلا تبث .ًاقافتا هفك ىلا ةيانجلا ترسو ،صخش عبصا عطق ول هنا روهش;ا ]832 ةلأسم[

 تناك وا ةيارسلا دمعت اذا اماو .هنم فكلا ةيد ذخأو يناجلا عبصا عطق هل امناو ،هتوبث مدع رهظ&او .لاكشا
 عم ةيدلا ذخاو صاصقلا نع وفعلا :بو ,فكلا مامت يف صاصقلا :ب رايخلاب وهف ،ًابلاغ يرست امم ةيانجلا
 ىلع ًامامت اهرتب سيلو ،يناجلا يف لصح امك نكما نا ةلولشم فكلا لعجب ,انه صاصقلا نوكيو .يضارتلا

.][ طوح&ا
 هنا روهش;اف ،عارذلا ضعب اهعم عطق ولو .هرادقمب صاصقلا تبث ،غسرلا لصفم نم عطق ول ]833 ةلأسم[

 عارذلا ضعب نم صاصقلا وه رهاظلا لب .هل هجو & هنكلو .ةموكحلاب دئازلا نع ةيدلا ذخأيو ,غسرلا نم صتقي
 سيلو .هنم صتقا ,]ديلا يف طسو&ا لصف;ا وهو[ قفر;ا نم هدي عطق ول هنا امك .ةيدلا وه عجر;اف &او ,نكما نا
.ًاضيا لجرلا يف يتأي كلذ لكو .قفر;ا قوف نم تعطق ول اذكو .دئازلا نع ةيدلا ذخاو غسرلا نم صاصتق&ا هل

 توبث دعبي & لب .صاصقلا تبث ،فكلا سفن يف كلذك عوطقمللو ,دئاز عبصا عطاقلل ناك ول ]834 ةلأسم[
 عبص&ا تناك اذا اماو .صقانلاب دئازلا باهذ هنم مزل ناو .طقف يناجلا يف ةدئازلا تناك اذا اميف صاصقلا

 هيفو ،ةيلص&ا ةيد ثلث يهو ،ةدئازلا ةيد ذخأو ،صاصتق&ا هل نا روهش;اف .طقف هيلع ينج;ا يف ةدئازلا
.برقأ ناك ناو ،لاكشا

 مدع رهاظلاف .لاحلاب Nهاج هيلع ينج;ا اهعطقف ,هلامش يناجلا لذبف ،صخش :مي عطق ول ]835 ةلأسم[
 اذا ،معن .طوح&ا ىلع ىرسيلا ديلا ةيد عفد دعب نكلو ،ىنميلا ديلا عطقب هيلع ينجملل هنع صاصقلا طوقس
 اذا يناجلا نا مث .اهيف حرجلا لمدني ىتح زجي مل ،ىرسيلا يف حرجلا دوجو عم ةيارسلل ًاضرعم عطقلا ناك
 .انرشأ امك ،ةيدلا هلف &او .هل ةيد Nف ,ىنميلا عطق نع يزجي & ىرسيلا عطق نا ملعي ناكو كلذ دصق دق ناك

 ا;اع يناجلا ناك ءاوس ,دوقلا هيلعو ،ةلقتسم ةيانج تناك ،اهعطق كلذ عمو ,لاحلاب ًا;اع صتق;ا ناك اذاو
.ًائطاخ ما Nهاج ما لاحلاب

 ذخؤيو ,يناجلا لوق لوقلاف .يناجلا هركناو ،ةيارسلاب تو;ا يلولا ىعداو ،تامف لجر دي عطق ول ]836 ةلأسم[

 :ح ًايح ناك هنا يلولا ىعداف ،رثكا وا :فصن ءاسكلاب فوفل;ا عطق اذا ام هلثمو .][ طوح&ا ىلع مسقلا هنم
.هنيمي عم هلوق لوقلا نوكيف ؛ةداع هقدص لامتحا عم ،ًاتيم ناك هنا يناجلا ىعداو .هبرض

 تبث ،رخآ صخش نم ىنميلا ديلا لك عطق مث ــ Nًثم ــ ىنميلا هدي نم صخش عبصا عطق ول ]837 ةلأسم[
 عطقب هنم لو&ا صتقا ناو .عبص&ا ةيدب لوNل يناجلا مزلا ،يناثلا صتقا ناف .امهنم لكل هيلع صاصقلا

 يف ,ةلأس;ا هذه يرجتو .برقا ناك ناو ,لاكشا هيف ,عبص&ا ةيدب عجري لهو ،هدي عطقب يناثلا صتقا ،هعبصا
.اذكهو ,عارذلا عم فكلا وا لجرلا عم مدقلا وا مدقلا عم عباص&اك ,ةيعرفو ةيلصا ءاضعأ نم كلذك ناكام لك

 ذخا هل لهو .صاصقلا طقس ،هدعب وا ،لامدن&ا لبق هيلع ينج;ا افعف ،ًادمع لجر عبصا عطق اذا ]838 ةلأسم[

 مادام ,ناك ام ًانئاك وضع ىلع ةيدمع ةيانج لك اذكو .يضارتلا ريغب اهتوبث مدع ][ طوح&او رهاظلا .ةيدلا
.سفنلا نود

.رخآ وضع يأ اذكو .صاصق &و ،ةيدلا ىلع رصتقا ،دمعلا هبش وا أطخ لجر عبصا عطق اذا ]839 ةلأسم[
 طقس ,فكلا ىلا ةيانجلا ترس مث .صاصقلا نع هيلع ينج;ا افعف ،ًادمع عبص&ا عطق ناك اذا ]840 ةلأسم[



.رخآ وضع يأ اذكو .صاصق &و ،ةيدلا ىلع رصتقا ،دمعلا هبش وا أطخ لجر عبصا عطق اذا ]839 ةلأسم[
 طقس ,فكلا ىلا ةيانجلا ترس مث .صاصقلا نع هيلع ينج;ا افعف ،ًادمع عبص&ا عطق ناك اذا ]840 ةلأسم[
 ىلا يدؤت امم ةيانجلا كلت تناك وا ،يناجلل ةدوصقم ةيارسلا تناك ناف ،فكلا اماو ,عبص&ا يف صاصقلا

 نوكي نا ][ طوح&ا نا ,كلذ لثم يف انلق نكلو .فكلا يف صاصقلا تبث ،ةدوصقم نكت مل ناو ًابلاغ ةيارسلا
 ،كلذ نكما ناف .ًامامت اهرتب سيلو ,هيلع ينج;ا ةلاحك نوكت ثيحب ,يناجلا يف فكلاب للشلا داجياب صاصقلا
 ،كلذك نكي مل اذا اماو .يبلاغلا اهببس ىلا وا ةيارسلا ىلا ًادماع يناجلا ناك اذا اذه .ةيدلا ىلا ريص;اف &او

 وه هنا امك .سفنلا ىلا ةيانجلا ترس اذا لاحلا كلذكو .صاصقلا نود ةيدلا تتبث ،ةيقافتا ةيارسلا تناكو
.Nك وا ًاضعب لجرلاك ,ديلا ريغ رخآ وضع لك يف ،لاحلا

 .طقست مل ,سفنلا ةيد طقسا ول اذكو .طقسي مل ,هتافو لبق سفنلا صاصق نع هيلع ينج;ا افع ول ]841 ةلأسم[
.سفنلا نود اميف قحلا كلذ هيلع ينج;ا نوكي ,معن .هيلع ينج;ا قح نم سيلو ,مدلا يلو قح نم كلذ لك ن&
 ىلا وا رخآ وضع ىلا ,صتق;ا نم دصق ريغب ،ًاقافتا ةيانجلا ترسف ،يناجلا نم صتقا اذا ]842 ةلأسم[

 .نامض Nف ,ةظفاح;ا عم تام ناف .هسفن ىلع ةظفاح;ا بوجو قبس اميف انرشأ نكلو .ةيد &و نامض Nف ،هسفن
.يناجلا يف ىدا امناو ,هيلع ينج;ا يف دؤي مل هنكلو ،ًابلاغ تو;ا ىلا يدؤي امم صاصقلا ناك ول كلذكو

 .Nيم رشع ينثاب ةبعكلا لوح ام وهو .يك;ا مرحلا ىلا أجتلا اذا ,ًادمع يناجلا نم صتقي & ]843 ةلأسم[
 ،هيف هنم صتقا ةيانج ةيا ,مرحلا يف ىنج ولو .هنم صتقيف ,جرخي ىتح ,برش;او معط;ا يف هيلع قيضي نكلو

.مNسلا مهيلع ةمئ&ا دهاشمو ةرون;ا ةنيد;ا مرح هب قحلي &و .دمعلا لتقلا ةيانجلا تناك ولو

فارط&ا صاصق يف عورفلا ضعب
 ,ىرخ&ا ساوحلا لك اذكو .صاصقلا امهنم لكل قحي ،ناتيانج امهف ،هعمس لازاف هنذا عطق ول ]844 ةلأسم[

.فن&او ناسللاو :نيعلاك
 زجاحلا صتقيو ،ىرسيلاب ىرسيلاو ,ىنميلاب ىنميلا ,لح;ا يواست عم ،رخن;اب رخن;ا صتقي ]845 ةلأسم[

.زجاحلاب
 ةريبكلاو , ةريصقلاو ةليوطلا يوتستو .ىلفسلاب ىلفسلاو ,ايلعلاب ايلعلا ,ةفشلاب ةفشلا صتقي ]846 ةلأسم[

.هباسحب هنم صتقا اهضعب عطق ولو .ةقيقرلاو ةظيلغلاو ,ةضير;او ةحيحصلاو ,ةريغصلاو
 &و ,مجحلاب يواستلا طرتشي &و .ةبسنلاب هضعبب هضعبو هلكب هلك ,ناسللا يف صاصقلا تبثي ]847 ةلأسم[

.سرخلاو قطنلاب &و ,ضر;او ةحصلاب &و ,لوطلاب
 .ىرسيلاب ىرسيلاو ,ىنميلاب ىنميلا ,لح;ا يواست عم صاصق هتملح يفو ,صاصق يدثلا يف ]848 ةلأسم[
 .ةأر;اب لجرلا نمو لجرلاب ةأر;ا نم صتقيف ،سنجلا &و ضر;او ةحصلا وا مجحلا يف يواستلا هيف طرتشي &و

.سكعلا فNخب ةيدلا نم دئازلا در مزل لجرلا نم ةأر;ا تصتقا اذا نكلو
 Nجر ناك وا ًابيث ةيناجلا تناك اذا نكلو .صاصقلا توبث رهاظلاف ،ىرخا ةراكب ,ركب تلازا ول ]849 ةلأسم[

.ةيدلا تنيعت
 ىلع هيلع ينج;ا ءاضر عم &ا ةيدلا هل تبثت ملو .طقس ,صاصقلا نع توفع :دمعلا يف لاق ول ]850 ةلأسم[

 ,ةيدلا نع هيف ىفع ولو .ةيدلا قاقحتسا عفتري ملو ,يغل ،صاصقلا نع توفع :دمعلا ريغ يف لاق ولو .][طوح&ا
 يأ ىلا ترس ول اذكو .صاصقلا مدلا يلول ناك ،سفنلا ىلا ترسف وضعلا ىلع ةيانجلا نع ىفع ولو .تطقس

.ةقباسلا دعاوقلا نم انفرع ام بسح ةيدلا وا صاصقلا هيف تبثيف ,ةداع عقوتم ريغو هب دتعم ناكم
 دعب هؤافيتسا هل ناكو ،صاصقلا طقسي مل ،ةنس ىلا وا رهش ىلا صاصقلا نع توفع :لاق ول ]851 ةلأسم[
 ,صاصقلا طقسو ,حص ,سفنلا نع اهب ىنك ناف ،كتبقر نع وا كلجر نع وا كفصن نع توفع : لاق ولو ،ةد;ا

.هركذ يذلا عضو;ا يف ةيانجلا نوكت نا &ا .عنم لب لاكشا هطوقس يفف &او
 ىلا راصي &و ،طقس ،صاصقلا نع سفنلا ىلع ةيانجلا يف ددعت;ا وا دحاولا ثراولا افع ول ]852 ةلأسم[
 ,ةيدلا نم هتصح ىلع يناجلا عم يضارتلا هل ناك ،صاصقلا نع مهضعب افع ولو ،يناجلا ءاضرب &ا ةيدلا

 ةثرولا ىلا نوصتق;ا مرغي نا يضارتلا عم نكميو.هيلو ىلا ةيدلا رادقم ءاطعا عم صاصتق&ا نيرخ�لو
.يناجلا مد يلو ضبق طيسوت نودب ،ةيدلا نم مهصصح نورخ&ا



.يناجلا مد يلو ضبق طيسوت نودب ،ةيدلا نم مهصصح نورخ&ا

تايدلا باتك

 صتخيو .كلذ وحن وا حرجلا وا فرطلا وا سفنلا ىلع ةيانجلا يف ًاعرش :ع;ا لا;ا يه  ــ فيفختلاب ــ ةيدلا
 :ع;ا لا;اب صتخي امك . اهئزج وا هتميق هتيد تناك ،ًادبع ناك ولف ،ًارح هيلع ينج;ا نوكي نأب حNطص&ا اذه

 داري دقو .ةموكحلاب يمس ,يعرشلا مكاحلا ىلا &وكوم هرما ناكو ًانيعم نكي مل ولف ،انرشأ امك ًاعرش
 قيرطلا وه حص&ا نا ريغ .شر&اب يقابلا نع حلطصيو ,ىرخ&ا تايانجلا نود سفنلا ةيد :ةيدلا حNطصاب

 زاج;ا ليبق نم كلذ يتأي نا &ا .ضورعلا وا ناويحلا وا دبعلاك ,رحلا ىلع ةيانجلا ريغب شر&ا صتخيو ،لو&ا
.هوحنو ,دبعلا شدخ وهو ,هدروم ىلع لمحي وا ،شدخلا شراك ليلدلا ناسل يف

:لوصف ةدع نمض تايدلا نع مNكلا عقيو

لو&ا لصفلا
تايدلا ريداقم يف

سفنلا ىلع ةيانجلا دراوم يف
 نكمي & وا ,صاصق هيف نوكي & اميف وا دمعلاب هيبشلا وا ،ضح;ا أطخلا دراوم يف ةيدلا تبثت ]853 ةلأسم[

 تبث ول اماو ،ةيدلا ةلزنمب ناكو ،بجو ,در كانه ناك ناف ،صاصقلا هيف تبث يذلا دمعلا يف اماو .هيف

 يف كلذ ناك ءاوس .][طوح&ا ىلع هيلو وا يناجلا عم يضارتلاب &ا ,ةيدلا هيف تبثت Nف ،ءيش در Nب صاصقلا
.درلا هيف صاصقلا مزلتسي ام مكح مدقت دقو .اهريغ يف ما سفنلا

:اهنيب ًاريخم لاصخ ةدع ,ملس;ا رحلا لتق ةيد ]854 ةلأسم[
.لب&ا ناسم نم لحف ريعب ةئام :&وا

.ىثن&او ركذلا :ب قرفلا مدع رهاظلاو .ةرقب يتئام ً:ايناث

 نم نوكت نا دب& : ليقو .هب دتعم شامق نمو ,ةيلاجر نوكت نا ][ طوح&او .نابوث ةلح لكو ،ةلح يتئام ً:اثلاث
 .تبثي ملو .نميلا داربا

 رشع ةينامث .دحاو يعرش لاقثم هنزوو .ةلماع;ا ةكسب كوكس;ا يبهذلا رانيدلا هب داريو ،رانيد فلا ً:اعبار
.ةبح نورشعو اعبرا يواسي يذلاو ،فراعت;ا يفريصلا لاقث;ا عابرا ةثNث يواسي وهو .ةبح

 مهردلا نزو رابتعا ][طوح&او ,ةلماع;ا ةكسب ةكوكس;ا ةضفلا نم مهردلا هب داريو .مهرد ف&آ ةرشع ً:اسماخ
.ليق امك ،كلذ نم لقا سيلو ,ليلق لبق هيلا راش;ا رانيدلا نزوك

 ثان&ا وا روكذلا نمو ,زع;ا وا نأضلا نم ناك ءاوس ,منغلا نم سأر فلا ةيافك رهاظلاو .ةاش فلا ً:اسداس
 ًاناصقن ةصقان وا ,هب ًادتعم ًاضرم ةضيرم &و ،ناونعلا اهيلع قدصي & ثيحب ةريغص نوكت نا يغبني & نكل

.ًاضيا رقبلاو لبNل لماش طايتح&ا اذه سفنو .هب ًادتعم
 بلاطي نأب ًاعرش قحلا رخNل سيل هنأ ىنعمب .يناجلا لام نم ةدحاو ةنس يف دمعلا ةيد ىفوتست ]855 ةلأسم[

.هب ىضريو كلذ يناجلا عيطتسي نأ &ا ،ًادقن وا ,ةنس نم لقأ يف اهب
 يناجلل ناك اذا هنا وهو .يت&ا ليصفتلا ىلع ةيدلل ةروكذ;ا ةتسلا فانص&ا :ب يناجلا ريختي ]856 ةلأسم[
 رقبلا لهاو ,لب&ا نوعفدي لب&ا لهاف .اهريغ نود اهؤاطعا :عتي هناف ةيدلا يف ةاطع;ا ةعاضبلا نم :عم عون

 للحلا لها نا امك .اوريخت ,دحاو مسق نم رثكا مهيدل ناك ناو .منغلا نوعفدي منغلا لهاو رقبلا نوعفدي
 ,اهتغاصو ةضفلا راجتو بهذلا نوعفدي ,ةغاصلاو بهذلا راجتو .للحلا نوعفدي مهوحنو :طايخلاو نيزازبلاك

 نكلو .:يعتلاب ةضفلاو بهذلا :ب ريختي هنا ][طوح&او .ريختي ,هلمع يف كلذ هل سيل نمو .ةضفلا نوعفدي
 مسقلا نم عفدلا ناك اذا اميف هيلع Nيمحت نوكت Nف ،:فلك;اب ةيقافرا تاديدحتلا هذه نا ةلد&ا نم رهاظلا



 نكلو .:يعتلاب ةضفلاو بهذلا :ب ريختي هنا ][طوح&او .ريختي ,هلمع يف كلذ هل سيل نمو .ةضفلا نوعفدي
 مسقلا نم عفدلا ناك اذا اميف هيلع Nيمحت نوكت Nف ،:فلك;اب ةيقافرا تاديدحتلا هذه نا ةلد&ا نم رهاظلا

.هيلع لهسا رخ&ا
 يف ةلح اتئام يهو ،ةميق اهلقأ وه ناك ولو ,ةيدلا نم ءاش فنص يأ رايتخا هلف ،رييختلا مت ول ]857 ةلأسم[

.ةروكذ;ا فانص&ا نم صاخ فنص ىلع هرابجا لوتق;ا يلول سيلو .اذه اننامز
 راتخا اذا هنا &ا ،هسفن يناجلا ىلع يهو ،ةروكذ;ا ةتسلا روم&ا دحأ ًاضيا ,دمعلا هبش ةيد ]858 ةلأسم[

:ةيلاتلا فاصو&ا ىلع نوكت نا مزل لب&ا نم اهتيدأت

.][ لحفلا ةقورط نوثNثو عبرأ :&وأ
.ةعبارلا يف تلخدو :نس ثNث تمتأ ىثنا ,لب&ا نم يهو .ةقح نوثNثو ثNث ً:ايناث

.ةسماخلا يف تلخدو :نس عبرأ تمتأ ىثنا ,لب&ا نم يهو .ةعذج نوثNثو ثNث ً:اثلاث
::تعومج;ا :ب ًاريخم يناجلا نوكي ثيحب ،ةيلاتلا فاصو&ا ىلع نوكت نا نكمي امك 

. ][ اهماع لزاب ىلا ][ ةينث :ب نم ][ةفلخ اهنم نوعبرأ :&وا
.اهانرسف امك ،ةقح نوثNث ً:ايناث

.ةثلاثلا يف تلخدو :ماع تمتأ ىثنا ,لب&ا نم يهو .نوبل تنب نوثNث ً:اثلاث
 اهنا رهاظلا لب .هيلع ليلد & نكلو .:تنس يف ىفوتست دمعلا هبش ةيد نا باحص&ا :ب روهش;ا ]859 ةلأسم[

.تاونس ثNث يف ىفوتست

 ][طوح&اف ،لام هل نكي مل ناف ،هلام نم ةيدلا تذخا ،هيلع ردقي ملف ،دمعلا هيبش لتاقلا بره اذا ]860 ةلأسم[
.مام&ا ىلع ةيدلا نوكت نا

 ىلع ةيدلاف ،ةكرت هل نكي مل ناف .نويدلاك ,هتكرت نم ةيدلا تذخأ ،دمعلا هيبش لتاقلا تام اذا ]861 ةلأسم[
.هيلا برق&اف برق&ا

.ةلقاعلا ىلع لمحت يهو .ةروكذ;ا روم&ا دحا ًاضيا ,ضح;ا أطخلا ةيد ]862 ةلأسم[
:ةيلاتلا فاصو&ا اهيف تربتعا ,لب&ا نم ةيدلا ءادا ةلقاعلا تدارأ اذا ]863 ةلأسم[

.ةقح اهنم نوثNث :&وا
.نوبل تنب اهنم نوثNث ً:ايناث
.نوبل نبا اهنم نورشع ً:اثلاث

. ةيناثلا يف تلخدو ةنس تمتأ ىثنا لب&ا نم يهو . ضاخم تنب اهنم نورشع : ًاعبار
 . ]858 ةلأس;ا[ يف اهانركذ يتلا ةقباسلا فاصو&ا ىلع لمعلا ةلقاعلل نا رهاظلاو 

 سيل هن& ,هلتق زاوج ًادقتعم ,برحلا راد يف نمؤم لتق اذا ام ، ةيدلا توبث دراوم نم ىنثتسي ]864 ةلأسم[
. طقف هيف ةرافكلا لب ، ذئدنع ةيدلا بجت & هناف .نمؤم هنا نابف ، نمؤمب

 رهشأ ةعبرا : مرحلا رهش&او . اهثلثو ةلماك ةيد, أطخ وا ادمع مرحلا رهش&ا يف لتقلا ةيد ]865 ةلأسم[
 بجر ىمس اذلو . بجر وهو لصفنم دحاوو ,ةجحلا وذو ةدعقلا وذو لاوش : يهو ,ةعباتتم ةثNث اهنم . ةيرمق

 .درفن;ا يأ ، درفلا
 موصو ةبقر قتع يهو ، عمجلا ةرافك ،يك;ا مرحلا يف وا مارحلا رهش&ا يف ًادمع لتاقلا ةيد ]866 ةلأسم[
 ، اهيف موصلا نوكي ناو دب Nف . مرحلا رهش&ا يف لتقلا ناك اذاو . انيكسم :تس ماعطاو :عباتتم نيرهش

 ديقلا اذه نودب عمجلا ةرافك ةيافكو رهش&ا ةرافك يف موصلا اذه ةيافك برق&او .هفداص اذا ديعلا موي موصيف
 يف اماو .يبابحتس&ا طايتح&ا ىلع انيبم مرحلا رهش&ا يف ديقلا اذه عم عمجلا ىقبيو .مرحلا يف لتقلا يف

 . ًابوجو ديقلا اذه عفر :عتيف ,مرحلا يف لتقلا
 يف أطخ لتقلا ناك اذاو .ةقباسلا دمعلا ةرافك مكح هقحل ,مرحلا رهش&ا يف أطخ لتقلا ناك اذا ]867 ةلأسم[

 .نيدرو;ا يف دمعلا هبش اذكو .هانركذ يذلا عمجلا مكح هقحل مرحلا
 اهيف امب ، ةمدقت;ا سانج&ا عيمج نم ,ملس;ا رحلا لجرلا ةيد فصن ,ةملس;ا ةرحلا ةأر;ا ةيد ]868 ةلأسم[

 .ةقباسلا لب&ا تاعومجم
 هتيد نا : ليقو . ملسم ةيد ,مNس&اب اموكحم ناك اذا انزلا دلو ةيد نا باحص&ا :ب روهش;ا ]869 ةلأسم[



 .ةقباسلا لب&ا تاعومجم
 هتيد نا : ليقو . ملسم ةيد ,مNس&اب اموكحم ناك اذا انزلا دلو ةيد نا باحص&ا :ب روهش;ا ]869 ةلأسم[

 . ًاديكأ ][طوحا لو&ا نا ريغ ,برقا وهو مهرد ةئامنامث
 ,مهئاسن ةيدو ، رهظ&ا ىلع مهرد ةئامنامث ، يسوج;ا اذكو ىراصنلاو دوهيلا نم يمذلا ةيد ]870 ةلأسم[

 &و ,مهلتق يف ةيد Nف ,رافكلا رئاس اماو . ةلماكلا رحلا ملس;ا ةيد اهنا ][ طوح&ا نا ريغ . مهتيد فصن
 . ناك لتقلا عاونأ يأ نم ,صاصق

 ،رحلا يمذلا هتميق زواجت بجي مل ,ًايمذ دبعلا ناك اذاو . رحلا ةيد زواجتت مل ام هتميق ,دبعلا ةيد ]871 ةلأسم[
 . :قباسلا نيوحنلا دحأب ، ةرحلا ةيد زواجتت مل ام ، اهتميق ةم&ا ةيدو .قبس امك ، روهش;ا لوقلاب انلق اذا

 :نيعلاو ناسللاو فن&اك ,ةلماك هتيد تناك امف .اهعفانمو ءاضع&او تاحارجلا يف لاحلا كلذكو ]872 ةلأسم[
 امو .ذئدنع دئازلا بجي Nف ، رحلل ةلماكلا ةيدلا زواجتت مل ام ، هتميق دبعلا يف هتيدف ، اهبارضاو ,:نيعلا رونو
 فصن زواجتت مل ام ،هتميق فصن دبعلا يف وهف ، :نيعلا وا :لجرلا وا نيديلا ىدحاك ،ةيدلا فصن هتيد تناك

 . اهيلع رصتقيف .رحلا ةيد
 نم ةبلاط;ا ه&و; ناك . هيدي وأ هفنأ وا هناسل عطق ول امك ، هتميق هيف امب دبع ىلع ىنج ول ]873 ةلأسم[
 بعوتسي & امب دبعلا ىلع ىنج ول اذكو . ةيانجلل ةجيتن ، هتميقو دبعلا هتيكلم يف عمجيف ،هتميقب يناجلا
 . لاح يأ ىلع يناجلا ىلا دبعلا عفد هيلع سيلو . دبعلا كاسما عم ةيانجلا ةيدب ةبلاط;ا ه&و; ناف ، هتميق

 ىري ام رادقمب مكاحلا اهرادقم :عي ةمارغ يهو .ةموكحلا اهيف ،اعرش اهيف رادقم & ةيانج لك ]874 ةلأسم[

 ][ طوح&او . أطخلا يف هتلقاع نمو . دمعلا هبش وا دمع نع ةيانجلا تناك نا يناجلا نم ذخؤتو . ةحلص;ا نم

 وا ،مهيف ةنيبلا طورش دوجو ][ طوح&اف مهانبجوا ناف . :نمؤ;ا نم ةربخلا يوذ ىلا عوجرلا دعب اهنييعت
 . مهلاوقأب يصخشلا نانئمط&ا لوصح

 . ةيارسلا عم ىتح , ريزعتلا وا دحلا هلتق ن; ةيد & ]875 ةلأسم[
 تناك لب ، مكاحلا ىلع نامض Nف ، هيلع دوهش;ا لتق دعب ,دوهشلا وا نيدهاشلا قسف ناب اذا ]876 ةلأسم[

. :ملس;ا لام تيب يف هتيد
 نوك :ب قرف &و . اهئاسن رهم وهو ,لث;ا رهم همزل ,ةرح تناك ناف .ةيبنجأ ًاركب ضتفا نم ]877 ةلأسم[

 اذا اما ،]عامجلا وه ببسلا ناك اذا انزلا دح نع رظنلا ضغب[ ,كلذ ريغب وا عبص&اب وا عامجلاب ضاضتف&ا
 . اهتميق رشع همزل ,ةمأ تناك

 تناك اذا اماو .]انزلا دح ىلا افاضم[ ,لث;ا رهم هيلعف ، اهعماجف ,ركب ريغ ةيبنجأ ةأرما هركأ نم ]878 ةلأسم[
 . نكت مل ما ًاركب تناك ءاوس . اهل رهم Nف ، ةعواطم

 &و هيلع ةيد & هنا : ليق ، اقافتا اهتوم ىلا ىدأف ، ًاعورشم ابيدأت ,هتجوز جوزلا بدا ول ]879 ةلأسم[

 .هكNه ىلا ىداف ,اعورشم ًابيدأت هيلو هبدا اذا يبصلا يف لاحلا كلذكو . ةيدلا توبث ][ طوح&ا نكلو .صاصق
 مزل ، ًايدمع ناك اذا اما . دمعلا هبشب قحل ثيحب ، ًايقافتا ، دلولا وا ةجوزلا توم ناك اذا اذه ]880 ةلأسم[
 ىصع ناف . رخ�ا ةايح ىلع ظافحلا ,بدؤ;ا ىلع بجي امناو . بيدأتلا اذه لثم يف ةيعورشم & ذا ، صاصقلا

 . ادمع Nتاق ناك
 نود امب ةيانجلا اماو . سفنلا ىلع ةيانجلا تناك اذا اميف ، :تقباسلا :تلأس;ا يف هانركذ ام ]881 ةلأسم[
 نع Nضف دمعلا عم ، صاصق &و ةيد Nف ، عورش;ا بيدأتلا نمض ةداع لصحي ام وه لصح ام ناك ناف سفنلا

 . قباسلا ليصفتلا وه مكحلاف ، كلذ نم رثكا لصح ام ناك ناو . هريغ
 امم كلذ نكي ملو ، ةيحارج ةيلمع ةيأ ءارجا وا ، Nثم ، هسأر يف ةدقع عطقب اصخش رمأ اذا ]882 ةلأسم[

 . & ما رم�ا نم ةءاربلا ذخا ءاوس ، ةيدلا تبثت نكلو ,صاصق Nف ،ةحارجلا هذهب تامف ، ًابلاغ تو;ا ىلا يدؤي
. ةءاربلا ذخأ مدعب ةطونم ، ةافولا لوصح مدع عم ، حرجلا ةيد توبث ,معن

 كلت مامت ةيد تبجو ، عطقلا رسي مل ناف ,دمعلا هبش وا أطخ صخش نم ءاضعا ةدع عطق ول ]883 ةلأسم[
 نامزأ يف ًاقرفتم عطقلا ناك ناف .ةافولا ىلا ىرس ناو .ةلماكلا ةيدلا ىلع تداز ناو .ةعوطق;ا ءاضع&ا

 هتيارس تببس يذلا مه&ا وضعلا &ا وا ريخ&ا وضعلا &ا ، سفنلا ةيد ىلع ًادئاز وضع لك ةيد هيلعف ، ةددعتم
 ءاضعا ةدع عطق  عم اماو . نامزلا قرفت عم اذه . سفنلا ةيد يف هتيد لخادتت وضعلا اذه ناف ،ةافولا ىلا



 هتيارس تببس يذلا مه&ا وضعلا &ا وا ريخ&ا وضعلا &ا ، سفنلا ةيد ىلع ًادئاز وضع لك ةيد هيلعف ، ةددعتم
 ءاضعا ةدع عطق  عم اماو . نامزلا قرفت عم اذه . سفنلا ةيد يف هتيد لخادتت وضعلا اذه ناف ،ةافولا ىلا

 يف ءاضع&ا عيمج ةيد لخدت ذئدنع . دحاو لتق هنا افرع قدصي ثيحب ،ةعباتتم تابرض ةدعب وا ةدحاو ةبرضب
 . طقف سفنلا ةيد ،هتلقاع وا يناجلا ىلعف . سفنلا ةيد

 هنا انككشو ,هيلع ينج;ا تام ول اميف . ةيارسلا ققحت يف كش ول : ةريخ&ا ةلأس;ا عضوم يف ]884 ةلأسم[
 ةيد ىلع رصتقي لب ، سفنلا ةيدب يناجلا ةبلاطم هيلول نكي مل ,رخآ ببس وا ةيانجلا ةيارس ببسب تام

 .ةعوطق;ا ءاضع&ا

سفنلا ةيد نع ىرخا عورف
 اهضعب &و ، ضعب نع &دب اهضعب سيلو ، اهسافنا يف لوصا ,ةيدلل ةتسلا لاصخلا نا رهاظلا ]885 ةلأسم[
 ,ءاش اهيا لذب يف ًاريخم يناجلا نوكي لب.يضارتلا &و ةميقلا يف يواستلا ربتعي &و ، ضعبلا مدعب ًاطورشم

 . قبس امك ، ًايقوس صخر&ا وه ناك ولو
 ناك ام ناويحلا نم يزجي Nف . افرع هب دتع;ا بيعلا نم ةمNسلا ,اهلك ةتسلا لاصخلا يف ربتعي ]886 ةلأسم[
 ربتعي & نكلو . قبس امك ، هب ًادتعم ًاضرم ًاضيرم ناك ام &و ،ضراعلاب وا لص&اب ,ةيعونلا ةقلخلا نع ًاصقان
 ريغ يف لاحلا اذك . اهاوس رذعت اذا &ا ، فراعت;ا فNخ ىلع ًادج ةلوزهم نوكت & نا ىلع نكلو ، نمسلا اهيف
 رانيدلا &و . ًافرع ةبسان;ا ريغ ةريغصلا وا هب دتعم لكشب ةبويع;ا ةلحلا يزجت Nف . ةيدلا لاصخ نم ناويحلا

 . ناروسك;ا وا ناشوشغ;ا مهردلاو
 ,لوص&اب ةبلاط;ا هل لب . لوص&ا دوجو عم فانص&ا نع ةيقوسلا ةميقلا لوبق يلولا ىلع بجي & ]887 ةلأسم[
 ترذعت ول ,معن . لوص&ا دوجو عم ، يلولا اهب بلاط ول ةميقلا عفد يناجلا ىلع بجي & امك .ةميقلاب اضرلا وا

 يلولل سيلو ، اهنيب ًاريخم اهنم ةدحاو ةميق ءادا هيلع بجيف . تنيعت ,ةميقلاب يلولا بلاطو فانص&ا عيمج
 . ىلغ&ا وا :ع;ا اهدحا ةميق ةبلاطم

 ، ةيضفلا مهاردلا وا ةيبهذلا ريناندلل ًاعفد ربتعي & ،تناك ةلمع يأب ، ةفراعت;ا دوقنلا نم عفدلا ]888 ةلأسم[
 . ةقباسلا ةلأس;ا مكحل &ومشم نوكيف . اهتميقل عفد وه لب

 ناف .اهيلع ناقفتي ةفراعتم ةلمع يأب .لوص&ا رفوت عم ىتح ,ةميقلاب امهيضارت زاوج رهاظلا ]889 ةلأسم[
 .دلبلا قوس هيلعف ,قاوس&ا يف رعسلا فلتخا

 رذعت وا يضارتلا عم اذهو . هميق هفصنو Nصا ردق;ا فصن يدؤي ناب ,قيفلتلا زاوج رهاظلا ]890 ةلأسم[
 .ةبسن يأ ىلع قافت&ا نكميف ,افصن هنوكل لخد &و . لص&ا عومجم

 يف كلذ ناك ءاوس ، عيزوتلا ةبسن تناك امهم ، ةيدلا نم :لصأ :ب ,قيفلتلا زاوج مدع ][طوح&ا ]891 ةلأسم[
 للحلا نم اهضعب ناك ناب ,اهريغ يف ناك وا ، منغلا نم اهضعبو لب&ا نم اهضعب ناك ول امك ، تاناويحلا
 نا &ا . للحلا نم اهضعبو منغلا نم اهضعب ناك ول امك . هريغو ناويحلا :ب قيفلتلاب وا .بهذلا نم اهضعبو

. هيجو هجو ,ةضفلاو بهذلا :ب عمجلل
 ولو .]قبس امك[ ظيلغتلا همزل ,هلتقف مرحلا يف وه نم ىلا ,هريغ وا مهسب لحلا يف وهو ىمر ول ]892 ةلأسم[
 يف مهسلا لخدف لحلا يف هامر ول اذكو . همزلي مل هنا رهاظلاف ، هلتقف لحلا يف ناك نم ىلا مرحلا يف وهو ىمر
 يمارلا ناك ءاوس .تامو مرحلا ىلا هيلع ينج;ا بهذف لحلا يف هامر ول اذكو . هلتقف لحلا ىلا جرخ مث مرحلا
 Nتاق ًابرض ناك ناف .تامف لحلا ىلا بهذف ،مرحلا يف هبرض ناب سكعلا ناك ول ،معن .مرحلا يف وا لحلا يف

 . Nف &او ،ظيلغتلا يناجلا نمض ,لتقلا دمعتب وا ةداع
 . رحلا ةيد ثلث غلبت ىتح ,ةيدو اصاصق ءاضع&او حارجلا يف لجرلا عم ةأر;ا ىواستت ]893 ةلأسم[

 نم لجرلا صتقي ,ثلثلا تغلب اذاف . در Nب ,رخ�ا نم لك صتقي ,ثلثلا ةيدلا غلبت مل امف . اهتيد ذئدنع فصتنتف
 طوح&ا ىلع لجرلا ةيد هتيد ناف ,لكش;ا ىثنخلا اهب قحلي &و . درلا عم لجرلا نم ةأر;ا صتقتو . در Nب ةأر;ا

. رهظ&ا ][
 . مهنم مهرفكب موكح;ا &ا ,ةيدلاو صاصقلا يف نوواستم :ملس;ا قرف عيمج ]894 ةلأسم[

 . لجرلا ةيد فصن ,مهنم ةرحلا ةأر;ا ةيدو ، مهرد ةئامنامث ــ قبس امك ــ رحلا يمذلا ةيد ]895 ةلأسم[
 ةيد نا امك . هتيد ىلا ملس;ا ءاضعا ةيد ةبسنك ,ةيدلا ىلا اهتبسن يف تاحارجلاو ءاضع&ا ةيد نا رهاظلاو



 . لجرلا ةيد فصن ,مهنم ةرحلا ةأر;ا ةيدو ، مهرد ةئامنامث ــ قبس امك ــ رحلا يمذلا ةيد ]895 ةلأسم[
 ةيد نا امك . هتيد ىلا ملس;ا ءاضعا ةيد ةبسنك ,ةيدلا ىلا اهتبسن يف تاحارجلاو ءاضع&ا ةيد نا رهاظلاو
 يمذلا دبعلاو . فصنلا ىلا تعجر ,هنع تداز اذاف . ملس;ا لثم ,ثلثلا غلبت ىتح ىواستت مهنم ةأر;او لجرلا

 ىف ناك ناو . ةيمذلا ةرحلا ةيد ىلع دزت مل ام ,كلذك ةم&ا ةيدو ، رحلا يمذلا ةيد ىلع دزت ملام ,هتميق هتيد
 امك ,مهيلع ]مرحلا يف ةيانجلا يف امك[ طيلغتلاب مكحلا توبث برق&ا نا امك . مNك ,كولم;ا ىلع يمذلا قدص
 توبث اماو .ةيدلا ةيمك قرف عم ، ةماعلا دعاوقلا رئاس يف ناكرتشي يمذلاو ملس;ا ناف ةلمجلابو . ملس;ا يف

.][طوحا ناك ناو . همدع لص&ا ىضتقمف ، يمذلا لتق يف ةرافكلا

يناثلا لصفلا
نامضلا تابجوم يف

:دصاقم ةدع نمض اهيف مNكلا عقيو . بيبستلاو ةرشاب;ا : نافنص يهو

لو&ا دصق;ا
ةرشاب;اب نامضلا

 باصاف ًافده ىمر نمك , ًابلاغ لتقلا هيلع بترتي ام دصق &و ,لتقلا دصق نود نم ًاسفن لتق نم ]896 ةلأسم[
 ,ةيدلا هيف امناو . هيف صاصق &و ، أطخلا لتقلا وهف . كلذ وحنو ,ًاقافتا تامف ًابيدأت ايبص برض وا ، اناسنا

.ةلقاعلا هيدؤت
 ، زيمم ريغ وا ناك ازيمم يبصلا وا نونج;ا جلاع اذا ةرشابم هجNعب ,فلتي ام بيبطلا نمضي ]897 ةلأسم[
 هذه لك يف يلديصلا اذكو .رصق اذا ,نذ&ا عم كلذكو . هنذا نودب Nقاع جلاع ول ,نمضي اذكو . هيلو نذا نودب

 &و . سفنلا نود ام وا سفنلا فلت ىلا ببستف ، يوادم وا يلديص وا بيبط هنا ىعدا نم لك اذكو . روصلا
 زخولاو يسيطانغ;ا ميونتلابو ميدقلاو ثيدحلا بطلاك ,اهتاهاجتاو اهعاونا :ب ةلديصلا وا بطلا يف قرف

.اهريغو ,يحورلا ريثأتلابو رب&اب
 ىلا لآ هنكلو . بيبطلا رصقي ملو ،هجNع يف بيبطلل نذاو ,Nقاع ًاغلاب ضير;ا ناك اذا اماو ]898 ةلأسم[

 اناويح جلاع ول همدعو ريصقتلا يف لاحلا كلذكو . نامضلا وه برق&اف ،اهنود ام وا سفنلا يف ، اقافتا ,فلتلا
 . فلتلا ىلا لآو هبحاص نذاب

 لهف ، فلتلا لصحو, ةاواد;ا جئاتن نم ةءاربلا ةبادلا بحاص وا هيلو وا ضير;ا ىطعأ اذا ]899 ةلأسم[
 ىلا ًافرع اهتمادتسا دوعت نا &ا ،ةءاربلا هذهل رثأ & هنا ةقباسلا لئاس;ا ضعب انركذ . & ما بيبطلا نمضي

 . هب اهلاغشنا دعب نامضلا نم بيبطلا ةمذ غارفا
 ةيدلا نوكتو ,أطخلا لتقلا ليبق نم وهف . اهنو\د ام وا ًاسفن فلتاف ،رئضلا ريغ مئانلا بلقنا اذا ]900 ةلأسم[

 . هتلقاع ىلع
 امنا تناك ناف . اهتكرح وا هيلع اهبNقناب ةمئان يهو Nفط ]ةعضر;ا يهو[ رئضلا تفلتا ول ]901 ةلأسم[
 نكي مل ناو . اهتلقاع ىلع ةيدلاف ، رقفلل اهترءاضم تناك ناو ، اهلام يف ةيدلاف ، رخفلاو زعلل ًابلط ترءاض

 . ةلقاعلا ىلع ةيدلاو أطخلا لتقلا نم ناك ,ارئض مئانلا
 نكلو .دوق Nف .تتامف ،فنعب هيلا اهمض وا ربد وا لبق يف ًاعامج ,هتجوزب لجرلا فنعا اذا  ]902 ةلأسم[

 . تامف ,اهجوزب تفنعا اذا ةجوزلا يف لاحلا اذكو . هلام يف ةيدلا نمضي
 لا;ا نوكي :ب قرف &و . هلام يف هتيد هيلعف ، اهنود ام وا اسفن ، اناسنا باصأف اعاتم لمح نم ]903 ةلأسم[

 . هريغل وأ هل اكلم لومح;ا لا;ا نوكي نا :ب قرف & امك . كلذ ريغ وا هيدي يف وا هسأر وا هرهظ ىلع &ومحم
 طيرفتلا قدص عم ًانماض نوكي امنا هناف ، ةيانجلا هذهب ناصقنلا وا فلتلا هباصأو ,هريغل ناك اذا هنكلو

 . ةيانعب هل Nماح ناك اذا ام نود ، افرع
 تو;ا اهيلع بترتي ثيحب ةحيصلا تناك وا ، كلذ دصق دق ناك ناف . تامف دحا ىلع حاص نم ]904 ةلأسم[
 &او ، دوقلا هيلعف . ةلفغلاك ,اهعماس ةفص وا ضكرلاك ,اهلعاف ةفص وا عافتر&اك ,اهتفص رابتعاب امأ ، ةداع

 رابتعاب ولو ,ةحيصلا ىلا تو;ا دانتسا ملع اذا اميف اذه . هيف تام اضرم ةحيصلا تببس ول اذكو .ةيدلا هيلعف
 .تامف ادمع ناسنا هجو يف هحNس رهش ول ام كلذ لثمو . هيلع ءيش Nف &او . اهب ببسلا راصحنا



 رابتعاب ولو ,ةحيصلا ىلا تو;ا دانتسا ملع اذا اميف اذه . هيف تام اضرم ةحيصلا تببس ول اذكو .ةيدلا هيلعف
 .تامف ادمع ناسنا هجو يف هحNس رهش ول ام كلذ لثمو . هيلع ءيش Nف &او . اهب ببسلا راصحنا

 نود صقن هيف لصحف ، ههجو يف حNسلا رهش وا ، قباسلا ليصفتلاب ,رخآ هجو يف حاص ول ]905 ةلأسم[
 ةيدلاو ، سفنلا يف دوقلاب هيف انلق اميف ، صاصقلا هيلع ناك . اهريغ وا نونجلا وا ممصلا وا ىمعلاك ,سفنلا

 . هريغ يف
 قفتاف , ةداع تو;ا هيلع بترتي امم ةمدصلا نكت ملو ، هلتقل دصاق ريغ ,ادمع ًاصخش مدص ول ]906 ةلأسم[

 مسج ريغ يف مودص;ا ةمدص تناك اذا هوحنو . رده همدف ,مداصلا تام اذا اماو .مداصلا لام يف هتيدف ،هتوم
 .روكذ;ا ليصفتلاب ، ًادمع مداصلا اهيلا ببست نكلو ، مداصلا

 ,هوحن وا هكلم يف افقاو مودص;ا ناكو مدصلل ًادصاق نكي مل اذا ,ًارده مداصلا مد نوكي كلذكو ]907 ةلأسم[
 قيرط يف فقو اذا امك ، هيف فوقولا هل غوسي & ناكم يف افقاو ناك اذا امأو . هلبق نم طيرفت هيف نوكي & امم

.مودص;ا ىلع هنامض ناك ، مداصلا تامف ,دصق ريغ نم ناسنا همدصف ، ًاقيض ناكو ، :ملس;ا
 , رخ�ا ةيد فصن امهنم لك نمض ، اقافتا اتامف ، كلذ نادصاق نNقاع ناغلاب نارح مدطصا ول ]908 ةلأسم[
 ةنومض;ا ةيدلا يف رتاهتلا لصحي دقو . :فلتخم وا :يبناج وا نيربدم وا :لبقم امهنوك :ب كلذ يف قرف &و

 وا :لقاع وا :غلاب انوكي مل اذا اماو . ةقباسلا ةيدلا فانصا نم عونلا سفن مدلا ّايلو راتخا اذا اميف
 . ةلقاعلا ىلع ةيدلا نامض نوكي هناف ،فNتخ&اب

 لك ىلعف . ابيعت وا ناسرفلا تامف ، امهيسرفل ناكلام نارح نNقاع ناغلاب ناسراف مداصت ول ]909 ةلأسم[
 عم لكلاب رتاهتلا لصحي دقو . بيعلا ىدل شر&ا فصن وا ,تو;ا ىدل رخ&ا سرف ةميق فصن امهنم دحاو

. رخ�ا بيعتو :سرفلا دحأ تام اذا كلذ وحنو . امهفNتخا عم ضعبلاب لصحي دقو ،شر&ا وا ةميقلا يواست
 . امهكلا; :سرفلا نم لك ةميق فصن ,نابكارلا نمض ،:بكارلا ريغ :سرفلا كلام ناك اذا اماو ]910 ةلأسم[
 ,]:تلأس;ا يف[ هلك اذه . امهيكلا; وا امهكلا; :سرفلا يتميق عومجم فصن نمضي :بكارلا نم Nك نا ينعي

. سرافلا لعف ىلا ادنتسم فلتلا ناك اذا
 مل ، سرافلا رايتخا نع جراخ وه امم ، اهوحنو حيرلا ةراطاك ,رخآ رما ىلا دنتسا اذا اماو ]911 ةلأسم[

. ًائيش نمضي
 ىلع نامض &و .نماضلا هناف , يدعتلا هنم ناك وا دحاو فرط نم سرفلا يف مادطص&ا ناك اذا ]912 ةلأسم[

 ما اناسنا ناك ءاوس ,بكارلا نم سرفلا ريغ يف ,ةريخ&ا ةعبر&ا لئاس;ا يف هانلق ام يرجيو .رخ�ا فرطلا
 . اهريغ ما ،ةنيفس ما ةرئاط ما راطق ما ةرايس ما اناويح

 اهنم لك ةلقاع ىلعف ، اتامف ,ًاغئاس انذا امهيلو نذاب وا ، امهسفنأب نابكار نايبص مدطصا اذا ]913 ةلأسم[
 . دعب هيف ناك ناو ،رتاهتلا عوقو روصت انه نكميو . رخ�ا ةيد فصن

 ءيش Nف ، اتامف ، :فلتخم ما :لجار ما :بكار اناكأ ءاوس ، نNقاع ناغلاب نادبع مادطصا ول ]914 ةلأسم[
 . امهنم لك ىلوم ىلع

 نكلو .دبعلا ىلوم ىلع ءيش Nف  ،:لقاع :غلاب اناكو ، اقافتا اتامف ,رحو دبع مدطصا اذا ]915 ةلأسم[
. هتكرت نم ه&و; دبعلا ةميق ,رحلا نمضي

 نمض، امهيلك نم ًايدمع مادطص&ا ناك ناف ، رخ&ا نود امهدحا تامف ، ناسراف مدطصا اذا ]916 ةلأسم[
 ايدمع ناك ناو ،ارده هلكف ،تي;ا نم ايدمع ناك ناو ,ًارده اهنم رخ&ا فصنلا ناكو لوتق;ا ةيد فصن رخ�ا

. نومضم هلكف  ،يحلا نم
 ريرغتلل اما ،امهتيد تطقس ،:تدماع اتناك ناف . اتتامف ،لماحو لئاح ناتأرما تمدطصا اذا ]917 ةلأسم[

 هبش لتقلا ناك نا ,هتيد فصن امهنم ةدحاو لك ىلعف ,:نجلا لتق اذاو .:تيدلا :ب رتاهتلل اماو ,سفنلاب
 . Nماح امهاتلك تناك اذا ام لاح رهظي كلذ نمو ,اهتلقاع ىلع ةيدلا نوكتو ،ضحم أطخ لتقلاف &او ,دمعلا

 ناو .يمارلا ةلقاع ىلع ةيدلاف ,ًاقافتا رباع باصاف ،ناسنا هيف رمي دق فرط ىلا ارجح ىمر ول ]918 ةلأسم[
 هباصأف ،هروبعب Nهاج يمرلا لاح يمارلا ناكو ,ربعف ,هرذحو لاحلاب روبعلا ديري نم ربخا دق يمارلا ناك

 ,رباعلا ىلع هتيد لهف ,تامف يمرلا هباصاف ,ًايبص رباعلا بحطصا ولو .ءيش يمارلا ىلع نكي مل .هلتقف يمرلا
 فصن هيلعف ,لاحلاب ا;اع امهنم ناك نمف ,ليصفتلا وه برق&او , فNخ هيف .؟ امهتلقاع ىلع وا ,يمارلا ىلع وا

 .كلذك هتلقاع ىلعف ,اهب Nهاج ناك نمو ،ةيدلا



 فصن هيلعف ,لاحلاب ا;اع امهنم ناك نمف ,ليصفتلا وه برق&او , فNخ هيف .؟ امهتلقاع ىلع وا ,يمارلا ىلع وا
 .كلذك هتلقاع ىلعف ,اهب Nهاج ناك نمو ،ةيدلا

 تبث ,ًادمع ناك ولو .ةبسنلاب نمض ,اهضعب عطق ولو .نمض ,مNغ ةفشح عطقف ناتخلا أطخأ اذا ]919 ةلأسم[
. صاصقلا

 لتقي امم طوقسلا ناك وا ,هلتق ًادصاق ناك ناف .هلتقف ,ًارايتخا هريغ ىلع قهاش نم طقس نم ]920 ةلأسم[
 .هتلقاع ىلع ةيدلاف ,أطخ هيلع طقس هنكلو , هريغ ىلع طوقسلا دصق ناو .ةيدلا هيلعف &و ،دوقلا هيلعف ، ًابلاغ

 هبش يف اذكو ،هتكرت يف ةيدلا نوكت ,دمعلا ةروص يفف ،اضيا وه تام اذا اماو ،ًايح طقاسلا يقب اذا اذه
. عون يأ نم هيلع طقس نم ىلع طقاسلل نامض & ،لاح يأ ىلعو .هتلقاع ىلع أطخلا يفو ,دمعلا

 ،طقسف همدق تلز وأ ،ةديدشلا حيرلا هتقلأ ول امك ،هرايتخا ريغب صخش ىلع قهاش نم طقس اذا ]921 ةلأسم[
.هجو اهئافتن& ناك ناو .هتلقاع ىلع ةيدلا نا رهاظلاف ,تمي مل ما طقاسلا تام ءاوس ,رخ&ا تامف

 تام اذا اماو .لاكشا Nب عفادلا ىلع وهف ،ءيش عوفد;ا باصأف ،رخآ ىلع ًاصخش عفد ول ]922 ةلأسم[
 .عفادلا ىلع اهب عجريو ,عوفد;ا ىلع ةيدلاف ،بيعت وا هيلع عوفد;ا

 Nبو ًارهق ةبوكر;ا ةيراجلا تزفقف ،ةثلاث ةيراج ][ اهتسخنف ،ىرخا ةيراج ىلع ةيراج تبكر ول ]923 ةلأسم[
 نا :ــ ةقباسلا ةلأس;ا يف امك ــ ليق ولو .ةسوخن;ا نود ةسخانلا ىلع ةيدلاف ،تتامف ،ةبكارلا تعرصف ،رايتخا

 وه ,رادق;ا اذهب ةلأس;او .ةدحاو ةجيتنلاو ,ًاهجو ناكل ،ةسخانلا ىلع اهب عجرت اهنكلو ,ةسوخن;ا ىلع ةيدلا
 نكل . رارح&او ديبعلاو ,راغصلاو رابكلاو ,لاجرلاو ءاسنلا :ب ةثNثلا ء&ؤه يف قرفي & نكلو .صنلا دروم
 نوكت نا نكمي هنا كلذ نمو . اهرادقمو ةيدلا نامض طئارشو صاصقلا طئارش رابتع&ا رظنب ذخؤي نا بجي
 نوكيف .ةقيقح اهيف ةسخنلل لخد & ثيحب ًامامت ةيرايتخا وا .قبس امك ،اقNطا ةيرايتخا ريغ ،ةضورف;ا ةزفقلا

 ،ةسخنلا ببسب ةرداص ةيرايتخا ةزفقلا نوكت نا نكمي امك .زفاقلا ىلع ةيدلا نوكتف ،دمعلا هبش نم لتقلا
 .ةفصان;اب ةسوخن;او ةسخانلا يتلقاع ىلع ةيدلا نامض نوكيسو ،أطخلا لتقلا نم نوكيف

 فرعي ملو دقف ناف .هلزنم ىلا عجري ىتح ,نماض هل وهف ،هلزنم نم هجرخاف ،Nيل هريغ اعد نم ]924 ةلأسم[
 ,ناويح ببسب ,هتوم تبث ناو .هيلع ةيدلاب يعادلا عجر ،هيلع رخآ لبق نم ءادتع&ا تبث ناف .هتيد هيلعف ،هلاح

 .حص&ا ىلع يعادلا ىلع ةيدلاف ,هوحنو طوقس وا
 ولو[ ملع ناف . اهبذك تبثي ملام ,تقدص ,له&ا هركناف ،دلولاب تءاج اذا ]ةعضر;ا[ رئضلا نا ]925 ةلأسم[
 .طوحا وهو ،دلولا اهراضحا مدع عم ةيدلا اهيلع نا روهش;او .دلولا راضحا اهيلع بجو ،اهبذك ]نانئمط&اب

 .اهيلع نامض &و ،تقدص ,تام دق دلولا نا رئضلا تعدا ولو
 تأت ملو ،هربخ لهجف ،هلهأ نذا ريغب اهيلا دلولا تعفدو ،ىرخا ةأرما رئضلا ترجأتسا ول ]926 ةلأسم[

 امهيف ضورف;ا نكلو . ركذلاو ىثن&ا :ب ،:تريخ&ا :تلأس;ا يف دلولا يف قرف &و .ةلماك هتيد اهيلعف ,دلولاب
 هتذخا ول امك , طيرفت &و دعت نود نم ىتح ,ةنماض تناك ,كلذك نكي مل ولف ,هلها رايتخاب اهيلا عوفدم هنا

 .ةلفغ وا ًابضغ

يناثلا دصق;ا
فNتNل بيبستلا يف

 رفحك ,فلتلا لصح ا; كلذ &ول ثيحب ,]ةرشاب;اب & ةطساولاب ينعي[ هريغ ةلعب فلتلا هب لعف لك :انه هب دار;او
.كلذ وحنو ،قلاز;ا وا رثاع;ا داجياو رجحلا ءاقلاو :كسلا بصنو رئبلا

 كلاس قيرط يف وا ،هريغ كلم يف هعضو ولو .اقافتا رثاعلا ةيد نمضي مل ،هكلم يف ارجح عضو ول ]927 ةلأسم[
 قيرط يف وا هريغ كلم يف ًارئب رفح وا ,ًانيكس بصن ول كلذكو .هتيد نمض, حرج وا تامف ,صخش هب رثعو

 اذا اماو ,لاحلاب Nهاج رباعلا ناك اذا اذه . هتيد نمض ،تام وا حرجف صخش اهيف وا اهيلع عقوف، :ملس;ا
 وا ، سرتحي ملف ،لاحلا كلت لث; Nمتحم رباعلا ناك ول ىوق&ا ىلع اذكو .ببس;ا ىلع نامض Nف ,اهب ًا;اع ناك

 .هجو ةريخ&ا ضرفلا يف نامضلا يف ناك ناو .هسارتحا هعفني ملف سرتحا
 وا صخش تو; ًاببس هنوك قفتاف ،نيرباعلا ةحلصم هيف ام :ملس;ا قيرطلا يف لعج وا رفح ول ]928 ةلأسم[

 .بيرق وهو ،رفاحلا نمضي & :ليق ، هحرج
 .؟هتيد ةأر;ا نمضت لهف ,لجرلا لتقو جوزلا ءاجف ،اهجوز تيب يف ًايبنجأ ةأر;ا تلخدا اذا ]929 ةلأسم[



 .بيرق وهو ،رفاحلا نمضي & :ليق ، هحرج
 .؟هتيد ةأر;ا نمضت لهف ,لجرلا لتقو جوزلا ءاجف ،اهجوز تيب يف ًايبنجأ ةأر;ا تلخدا اذا ]929 ةلأسم[

 .مدعلا امهبرقأ ,ناهجو
 لعف ىلا ادنتسم قرغلا ناك اذا ملع;ا نمض ،اقافتأ يبصلا قرغف ،ةحابسلا ايبص ملعي ناك ول ]930 ةلأسم[

 ًايبص هنوك :ب كلذ يف قرف &و .هيلع نامض Nف ، هلعفب نكي مل اذا اماو . ةداع قرغلل ابجوم نكي مل هنكلو ،ملع;ا
 .كلذ يف يربتلل رثأ &و .دبع وا رح ,ىثنا وا ركذ ملع;ا نا وا ,ىثنا وا ركذ وا ,اغلاب وا

 ىلع عقوف ،Nثم طئاح مده يف اوكرتشا اذا امك . أطخ ,مهنم دحاو لتق يف ةعامج كرتشا اذا ]931 ةلأسم[
 ةلقاعلا اهعفدتو ,:قابلا ىلع ةيدلا لك نا رهاظلاو .لوتق;ا ةصح رادقمب ةيدلا نم طقسي : ليق ، تامف مهدحأ

 .هسفن لتقل انمض ببس لوتق;ا نا افرع قدص اذا اميف كلذ نوكي امناو .ةبسنلاب
 ,كتهناف عضوم مدر دارا وا ,ةحول علقف ارامسم قد ول امك ,هلعفب تقرغف ،ةنيفس حNصا دارأ ول ]932 ةلأسم[

 .دمعلا هبش نم هن& ،هلام يف .سفن نم فلتي ام نمضي امك .لام نم اهيف فلتي ام نمض
 يف هانب دق ناك اذا ،هيلع هرادج عوقوب ,ناويح وا ناسنا نم فلتي ام ,رادجلا كلام نمضي & ]933 ةلأسم[

 نم وا هرابغ نم صخش تامف ،برتم قيرط يف رادجلا عقو ول لاحلا كلذكو .هكولس لقي حابم ناكم يف وا ,هكلم
 ،اقافتا ناويح وا ناسنا ىلع عقوف ،ريغلا كلم يف هانب وا ,هريغ كلم ىلا Nئام هانب ول ،معن . هفوخ

. نمض،تامف
 عم كلا;ا نمض ،تامف صخش ىلع عقوف ،هكلم ريغ وا قيرطلا ىلا لام مث ,هكلم يف ًارادج ىنب ول ]934 ةلأسم[

 مل ، اهرذعت دنع وا ,حNص&ا وا ,ةلاز&ا نم هنكمت لبق وا ,هلهج عم عقو ولو .حNص&ا نم هنكمتو ,لاحلاب هلمع
 .نمضي

 مل ، ناويح وا ناسنا اهنم عقو وا تعقو ولف ،ةذفانلا قرطلا وحن اههيجوتو بيزاي;ا بصن زوجي ]935 ةلأسم[
 .ةدمعتم اهئانب ةكر تناك وا ,دلبلا يف ةفراعتم ريغ اهنوك رابتعاب ولو ، ًافرع طيرفتلا قدص عم &ا ,نمضي
 مل وا ملعي ملام نود .حNص&ا نم هنكمتو لاحلاب كلا;ا ملع عم رايهن&ا ضرعم يف تناك اذا اضيا نمضيو

 .عراشلا ىلا ةحنج&او نشاورلا جارخا بيزاي;ا بصن مكح يفو .نكمتي
 ضرعم يف اهلعج دمعت اذا &ا .نمضي مل ,اقافتا هريغ كلم ىلا ترسف هكلم يف ًاران ججا ول ]936 ةلأسم[
 كلم يف اهججا ولو .فNت&ا ءاجر كلذك اهلعج ول اذكو .ةفصاع حيرلا تناك وا ةريثك تناك ول امك ،ةيارسلا

 جيجأتلا ناك وا ,سفنلا فNتا ًادصاق ناك ولو . سوفنلاو لاوم&ا نم اهببسب فلتي ام نمض ,هنذا نودب ,هريغ
 ولو كلذ ملعي ججؤ;ا ناكو ،صلختلاو رارفلا نم ًانكمتم فلاتلا صخشلا نوكي ملو ،ةداع كلذ هيلع بترتي امم

 .دوقلا هيلع تبث ،&امجا
 وا فلتف ,ناسنا هب قلزف ,ءا;ا هيف لاسأ وا ،قيرطلا يف ,هوحنو زوم وا خيطب رشق ىقلأ ول ]937 ةلأسم[

 . أطخلا لتقلا نم كلذ ناكو . نمض ، Nثم هلجر ترسك
 ،لام وا ناويح وأ ناسنا هب فلتف ,طقسف ،طوقسلا ضرعم يف ناكو ،طئاح ىلع ءانا عضو ول ]938 ةلأسم[

 .نمضي مل ،ضراعل اقافتا طقسو كلذك نكي مل ناو . نمض

 ,امهلمها ولف ،وقعلا بلكلاو ،][ملتغ;ا ريعبلاك ،ةلئاصلا هتباد ظفح ةبادلا بحاص ىلع بجي ]939 ةلأسم[
 .هيلع نامض Nف ,امهلمهمي مل ولو . امهتيانج نمض ,صخش ىلع اينجو

 مدع برق&او . نمض &او ،نمضي مل ،هلام وا هسفن نع ًاعافد ناك ناف ،ةلئاص ةباد ىلع ىنج ول ]940 ةلأسم[
 وا اهبشت اهلتق ناك ول اماو . احجار لامتح&ا اذه ناك اذا ،ريغلا ىلع اهررض لامتحا عفدل ,اهلتق ول نامضلا

 .نمض ،كلذ وحن وا ةمرتحم سفن ىلع اهتيانج نم اماقتنا ناك
 هتدسفا اميف نامض Nف ــ هب ةداعلا ترج امك ــ راهنلا يف هبحاص ىلع عرزلا ظفح ناك اذا ]941 ةلأسم[

 .نامضلا ,اهبحاص ىلعف ، Nيل هتدسفا اذا، معن . مئاهبلا
 ,:صخس كلم يف اتناك ناو , نامض Nف ,صخش كلم يف اتناك ناف ،ىرخا ىلع ةباد تنج ول ]942 ةلأسم[

 :ناتروص انهف .:تبئاس ًاعم اتناك وا ,ةبئاس ىرخ&او ةديقم امهادحا نوكت نا اماف
 ,اهتيانج اهبحاص نمض ،ةديق;ا ىلع ةبئاسلا تنجف ،ةبئاس ىرخ&او ةديقم امهادحا نوكت نا : ىلو&ا ةروصلا

 . ارده ناك ,ةمجاه;ا ةبئاسلا ىلع ةديق;ا تنج ناو .Nف &او ,اهظفح يف طرف اذا
 بحاص نمضيف ,دحاو ناكم يف اتسبح وا قيرطلا يف اتقتلا ول امك . :تبئاس اعم انوكت نا : ةيناثلا ةروصلا



 . ارده ناك ,ةمجاه;ا ةبئاسلا ىلع ةديق;ا تنج ناو .Nف &او ,اهظفح يف طرف اذا
 بحاص نمضيف ,دحاو ناكم يف اتسبح وا قيرطلا يف اتقتلا ول امك . :تبئاس اعم انوكت نا : ةيناثلا ةروصلا

 انه رتاهتلل نا ريغ ،طيرفتلا ًاعم ًانمض ،:تبادلا اتلك تنج ناو ،امهنم ناك ايأ هطيرفت عم ةيانجلا ةبادلا
 .لاجم

 ما دحاو عون نم اناك ءاوس ,ضعبلا اهضعب ىلع :كولمم :ناويح يأ ءادتعا لمشي كلذ نا ىفخي &و اذه
 مل ما ،ةرهلا عم بلكلاك ,موجهلا هعبط نم ناك ءاوسو . فNتخ&اب مأ & مأ محللا يلوكأم اناك ءاوسو ،:عون

 .نكي
 نامض Nف &او ،مهنذاب لوخدلا ناك اذا ،هتيانج اونمض ،مهبلك هرقعف ،موق راد صخش لخد اذا ]943 ةلأسم[

 .مهيلع
 قرف &و .Nف &او ،نمض ًافرع هظفح يف ًاطرفم هكلام ناك ناف .رادلا جراخ ناسنا بلك رقع اذا ]944 ةلأسم[

 . فلتخي امهيف طيرفتلا قدصو ظفحلا هقيرط نا ريغ ،راهنلاو ليللا :ب همدعو نامضلا يف
 .ةوارضلا عم طيرفتلاب .معن :خيشلا لاق .؟اهكلام نمضي لهف ،دحأ لام ةكولم;ا ةرهلا تفلتا اذا ]945 ةلأسم[

 ملف اهدرط اعيطتسم ناك وا ءادتع&اب اهارغا ول ، معن .ًافرع ةرهلا ظفح ناكما مدعل نامضلا مدع رهظ&او
.نمض ،لعفي

 هينجت ام ،اهقئاسو اهدئاق نمضيو . اهيلجرب هينجت ام نود اهيديب هينجت ام ةبادلا بكار نمضي ]946 ةلأسم[
 عم اهلجرب هينجت ام نمضي & ,بكارلا نا ريغ ،نكت مل ما طيرفتلا عم ةيانجلا تناك ءاوس . ًاعم اهيلجرو اهيديب

 ،دحا اهب ثبع اذا &او ،هريغ ما ناك ًاناسنا ,اهرفاحب ةبادلا هتبرض ام نونمضي & مهنكلو .طيرفتلا مدع
 .اهتيانج ثباعلا نمضيف

 طرف ءاوس ،ًابكار مادام ،ًاعم اهلجرو اهديب هبيصت ام نامض هيلعف ،هتبادب فقو نم نا روهش;ا ]947 ةلأسم[
 .حلفي ملف ,اهعنم لواح اذا &ا .حيحصلا وهو ,طرفي مل ما

 اناك اذا ,ةيوسلاب امهيلع نامضلاف ،حرج وا تامف ,ًاصخش تأطوف ،نافيدر ةبادلا بكر ول ]948 ةلأسم[
 .ةصاخ طلست;ا نمض &او ،ةبادلا ىلع طلستلا يف نايواستم

 ىلا ادنتسم كلذ ناك ول ،معن .اهكلام ىلع نامض Nف ،حرج وا تامف ،اهبكار ةبادلا تقلأ وا ]949 ةلأسم[
 .نمض ,هبيبست

 نوكي نا :ب كلذ يف قرف &و ،هتيد ىلو;ا نمض ،Nجر تأطوف ,هتباد ىلع هدبع ىلو;ا لمح ول ]950 ةلأسم[
 . طيرفتلا عم &ا نمضي مل ,لام ىلع اهتيانج تناك ولو .غلاب ريغ وا ًاغلاب دبعلا

 نامض Nف ,تامف ,ارايتخا قهاش نم وا رئب يف هسفنب ىقلأو رفف ،ناسنا هجو يف هحNس رهش ول]951 ةلأسم[
 مدع رهاظلاو . نمضي هنا :ليقف . رئبلا دوجوب Nهاج وا ىمعا ناك ول امك ,رايتخا ريغب ناك اذا اماو .هيلع
 ىلا هرطضا اذا اميف لاحلا كلذكو . لعفي ملف ,هريذحت وا هكاسما عاطتسا ول امك ،طيرفتلا عم &ا ،نامضلا

 .كلذ وحنو ,ًاقافتا عبس هسرتفاف ،قيضم يف لوخدلا
 اذاو .هتيد نمض ،تامف عقوف ،طوقسلا ضرعم يف ناكو ،ةباد ىلع هيلو نذا نودب ًايبص بكرا وا ]952 ةلأسم[

 . هب ديق ،ًادمع هبكرأف ،اهوحنو ةلئاصلاك ،ةرطخ ةبادلا تناك
 ناو .دحاو بّكر;ا ناك نا ,ًاعم ةلماكلا امهتيد نمض ،افلتف ,امداصتف ،:تباد ىلع :بص بكرا ول ]953 ةلأسم[

 :ناتروص انهف :نثا اناك
 ناو .امهنم لك ةيد فصن امهنم دحاو لك نمضيف .:بصلا Nك باكرا يف نانث&ا كرتشي نا : ىلو&ا ةروصلا

 . اذكهو ،امهنم لك ةيد ثلث مهنم لك ىلعف ,ةثNث اوناك
 مداصتلا لصح مث ,رخ�ا نع Nقتسم ةباد ىلع لفط باكراب :صخشلا نم لك موقي نا : ةيناثلا ةروصلا

. رخ&ا نود ،ةلماك هبكرأ نم ةيد صخش لك نمضيف , فلتلاو
  .هيف ةدسف;ا دوجو عم امهايلو امهبكرا ول ,:تروصلا يف لاحلا اذكو

 .دحأ ىلع نامض Nف ،لاوما وا سوفن هيف تفلتف ،ممحلاب ناكربلا رجفنا وا ,رجحب ليسلا ءاج ول ]954 ةلأسم[
 اماو .هب فلتي ام نمض ،هنم ًاررض دشأ وا لو&ا لح;ا وحن ىلع ناك ناف ،رخآ لحم يف هعضوو رجحلا عفر ولو

 .نمضي مل ,ررضلا نم ةداع انومأم وا هنم ًاررض لقا ناك ول
 ءايش&ا ضرع وا ،هيف ةمامقلا نم ديزم ءاقلا وا ,هيف باودلا فاقيا ,:ملس;ا قيرطب رارض&ا نم ]955 ةلأسم[



 .نمضي مل ,ررضلا نم ةداع انومأم وا هنم ًاررض لقا ناك ول
 ءايش&ا ضرع وا ،هيف ةمامقلا نم ديزم ءاقلا وا ,هيف باودلا فاقيا ,:ملس;ا قيرطب رارض&ا نم ]955 ةلأسم[

 داجيا وا ,قيرطلا يف ديازت;ا ضكرلا اذكو .كلذك تارايسلا فاقيا اذكو .فراعت;ا نع جراخ لكشب عيبلل هيف
 ةعراق ىلع دادحلا وا راجنلاك ،فراعتم ريغ لكشب ،اهوحنو ةيودي ةعنص داجيا وا ،ةفراعتم ريغ ءاضوض

 .قيرطلا
 دمعتب كلذ ناك ناف .هضعب وا لا;او سفنلا نم امهيف ام كلهف ،ناتنيفس وا ناترايس تمدطصا ول ]956 ةلأسم[

 ناكو ,دمعت نع نكي مل ناو .سفنلاب دماعلا داقيو ,نومضم ,دمع وهف ،امهيلع :ميقلا وا ,امهل نيدئاقلا نم
 نم وهف ،لتقلل ًاببس مادطص&ا كلذ نوك ةبلغ مدعو لتقلا دصق مدع عم ,امهنم طيرفتب وا ,امهلعفب مادطص&ا
 ةيد فصن ,امهنم لك ىلعو .هفلتا ام ةميق فصنو ,هلتق نم ةيد فصن ,هبحاص ىلع امهنم لك ىلعو .دمعلا هبش
 نم فلت امم :تبكر;ا اتلك يف ا; ,نماضلا وه كلذ ناك , رخ�ا نود امهادحا نم دمعلا ناك ولو .افلت ول ةبحاص

 ، كلذ وحنو مNظلا ةدش وا حيرلا ةرثكل لب ,امهنم طيرفت ريغ نمو ,امهلعف ريغب مداصتلا ناك ولو .لاوماو سوفن
. نمضي مل ،اهلحم يف اهبحاص طرفي ملو ،ةفقاو :ترايسلا وا :تنيفسلا ىدحا تناك ولو . نامض Nف

ثلاثلا دصق;ا
بابس&ا محازت يف

 ريغ يف ارئب رفح اذا امك .رشاب;ا نمض ،هل اببس رخ&او ،لتقلل ارشابم :صخش دحا ناك اذا ]957 ةلأسم[
 نا روهش;اف ،Nهاج ناك اذا اماو ,ًا;اع ناك اذا عفادلا ىلع نامضلاف ,تامف ,اهيف ًاثلاث رخ�ا عفدو ,هكلم

. ًاعم امهيلع نامضلا نوك دعبي &و .لاكشا هيفو ,رفاحلا ىلع نامضلا
 امك ،حباذلا وه لتاقلاف ،رخ�ا هحبذو ,اصخش امهادحا كسما اذا ام ,ةدعاقلا تاقيبطت نمو ]958 ةلأسم[

 . ةايحلا ىدم نجسيف ,كسم;ا اماو .مدقت
 ،رخ�ا هلغشو ,عفدم ةهوف يف ةلبنق وا ,قينجن;ا ةفك يف ــ Nثم ــ ًارجح عضو اذا ام كلذ نمو ]959 ةلأسم[

 هدمعت عم ةايحلا ىدم نجسي نكلو .عضاولا نود يناثلا ىلع نامضلاف ,حرج وا تامف ,اصخش باصاف
 . ةجيتنلل

 ضرعم يف ةدوجوم رئبلا تناك ناف .تامف ,اهيف طقسف ,هريغ اعدو ,اهاطغو هكلم يف ًارئب رفح ول ]960 ةلأسم[
 ادصاق ناكو ًابلاغ لتقي امم اهيف طوقسلا ناك وا ،لتقلل ادصاق ناكو ,ادلا رمم يف تناك ول امك ،طوقسلا

 .نمضي مل ،اهيف هطوقس قفتاو ,طوقسلا ضرعم يف نكت مل ناو .ةيدلا هيلعف &او ,دوقلا تبث ,طاقسNل
 ارئب رخ&ا رفحو هكلم ريغ يف ، ــ Nثم ــ ارجح دحا عضو اذا امك ،صخش تو; ناببس عمتجا ول ]961 ةلأسم[
 لب , لاكشا هيفو ،هتيانج تقبس نم ىلع نامضلا نا رهش&اف ,تامف ,رئبلا يف طقسف ,ةرجحلاب ثلاث رثعف ،هيف

 يدعت;ا نمض ,رخ&ا نود ,اطرفم وا ايدعتم امهادحأ ناك اذا ،معن . :صخشلا Nك ىلع نامضلا نا رهظ&ا
 تامف ،رئبلا نم هبرق تفداصو ,هكلم يف ارجح رخ�ا عضوو ،هكلم ريغ يف ًارئب صخش رفح اذا امك .ةصاخ

 .نماضلا وه لو&اف .هطوقسب رثاعلا
 ,اهيف رخ&ا طوقسب امهنم دحاو لك كلهف ،هيف ناصخش طقسف ،اناودع قيرطلا يف ًارئب رفح اذا ]962 ةلأسم[
 رفاحلا نمض ،كلذ انزرحا ناو . Nماك رفاحلا ىلع نامضلاف ،رخNل امهنم لك طوقس بيبست زرحن مل نا انهف

.رتاهتلا لصحي دقو ,رخ&ا ةيد فصن امهنم لك نمضو ,امهنم لك ةيد فصن
 ةيلاح ــ ةنيرق كانه تناكو ,قرغلا نم ةنيفسلا ملستل رحبلا يف كعاتم قلا : رخ� صخش لاق ول ]963 ةلأسم[

 هرما ولو .رم�ا ىلع نامض Nف ،روما;ا هاقلاف ،بلاغلا وه امك ،رم�ا نامض مدعو ةيناج;ا ىلع ــ ةيلاقم وا
 .ىوق&ا ىلع نكي مل ما ,يئNقع ضرغل ءاقل&ا ناك ءاوس .نمض ،هنامض ىلعو :لاقو ,عات;ا ءاقلاب

 ناف ,مهلك ةنيفسلا باكر ىلعو هنامض يلع :لاقو ،رحبلا يف هعاتم ءاقلاب اصخش صخش رما ول ]964 ةلأسم[
 نم هتصح ردقب رم�ا نمض ,هب اضرلا مدع اورهظأ كلذ دعب مهنكلو ،هب نوضار مهنا ليختب مهلبق نم كلذ لاق
 ىلع ةنيب نم نماضلل نكي ملو ,كلذ اوركنا مهنكلو ،مهلبق نم نذ&ا ىعدا ول لاحلا كلذكو .لا;ا مامت نود ,لا;ا

 .:مي ىلا جاتحي &و ,مهلبق نم نامضلا مدع يف راكن&ا ةيافك برق&او . نذ&ا لوصح
 باكر ىلعو هنامض ّيلعو ,رحبلا يف كعاتم قلا :لاق اذا هنكلو ،ةقباسلا ةلأس;ا عوضوم سفن ]965 ةلأسم[

 نع اوزجع اذا وا اولمعي مل اذا وا اولبقي مل اذا عات;ا لك نمضي هناف .نماض اناف اوطعي مل ولف ،ةنيفسلا
.عفدلا



 نع اوزجع اذا وا اولمعي مل اذا وا اولبقي مل اذا عات;ا لك نمضي هناف .نماض اناف اوطعي مل ولف ،ةنيفسلا
.عفدلا

 ,ثلاثب يناثلا قلعت اذاو .هتيد نمض ,رخآب قعلتف ،كلذ لكاش امو ،رئب يف وا قهاش نم عقو اذا ]966 ةلأسم[
 . عبارلا ةيد ثلث ةثNثلا نم لك نمض ,عبارب ثلاثلا قلعت اذاو . ثلاثلا ةيد فصن يناثلاو لاو;ا نم لك نمض
 قلعتب قباسلا ملع اذا اميف هلك اذه .اذكهو ،سماخلا ةيد عبر ةعبر&ا نم لك نمض ,سماخب عبارلا قلعت اذاو

 .قباسلا ريرقتلا سفنب .ةقلاعلا ىلع ةيدلا هيف نوكت ،ضحم أطخ ,هيلا ةفاض&اب لتقلاف &او ،رخ�اب بوذج;ا
 مهلتقف ،عبارب ثلاثلاو ,ثلاثب يناثلا قلعتو ،رخآب قلعتف ،دسأ ةيبز يف صخش عقو اذا ام كلذ نم ىنثتسي
 صاخ اذه نا ريغ . عبارلا ةيد لك ثلاثلاو ,ثلاثلا ةيد يثلث يناثلاو ,يناثلا ةيد ثلث لو&ا لها نمض .دس&ا

 .هسفن قباسلا عرفلا يف مهدروم لخد &او ،هيلع هثح وا بذجلاب رخ�ا رمأ دق مهدحأ نكي مل اذا امب
 تام ولو .رده همدف ،هيلع هطوقسب بذاجلا تامف ،بوذجلا طقسف ــ Nثم ــ رئب ىلا هريغ بذج ول ]967 ةلأسم[
 &او .دوقلا هيلعف ،ةداع لتقلا ىلا يدؤي امم هلمع ناك وا هلتقل ًادصاق ناك ناف .بذاجلا هنمض ،طقف بوذج;ا

 .بذاجلا لام يف بوذج;ا ةيدو ،رده بذاجلا مدف امهNك تام اذاو . ةيدلا هيلعف
 اوتامف ،اعيمج اهيف اوطقسف ،ًاثلاث يناثلا بذجو ,ايناث اصخش بذجف ــ Nثم ــ رئب يف طقس ول ]968 ةلأسم[
 امناو ,مهيلع رخ&ا طوقسب مهتوم كانه ضرتفي & ثيح ]966ةلأس;ا[ نع هقرف وه اذهو . رخ&ا ىلع مهنم لك

 ةيد عبر يناثلا ىلعو يناثلا ةيد عابرأ ةثNث لو&ا ىلع نوكي هنا :ليق ,اندروم يفف .ضر&ا ىلع مهطوقسب
 مهنم دحاو لك نا ةؤشنمو .ثلاثلا ىلع ءيش &و ,ثلاثلا ةيد فصن يناثلاو لو&ا نم دحاو لك ىلعو ,لو&ا

 ةلأس;ا فNخب .رخ�ا امهادحا لتق يف كراش رخأت;او مدقتلا نم Nك نا ىنعمب .رخ&ا توم ىلا ببست
 نا ًافرع رهظ&ا نا ريغ .هيلع هطوقس اهيف ضرتفي مل هن& ,مدقت;ا لتق يف كراشي مل اهيف رخأت;ا ناف ،ةقباسلا

 ةلأس;ا كلت عوضوم يف عرفلا اذه لخديف هعمو ،انومضم نوكي Nف ،ًامامت يرايتخا ريغ مدقتملل رخأت;ا لتق
 .اهمكح هيلع قبطيو ,اهسفن

 نا ، امهيلع ما يناثلا ما لو&ا ىلع نامضلا لهف ،رخآ اهقمعف ،قمعلا ليلق ارئب صخش رفح ول ]969 ةلأسم[
 نمضيف &او ، لو&ا نمضيف ،لتقلل ايفاك قمع ناك اذا ام :ب :ليصفتلا رهظ&ا .؟لام وا سفن اهيف تفلت

 . يناثلا
 نامضلاف ،رطخلا ةنظم نوكي امم ،اهوحن وا رئب رفح وا رجح عضو يف رثكا وا نانثا كرتشا ول ]970 ةلأسم[

 مهنيب ميسقتلا نكما ,مهلمع نمز فلتخا ول ، معن . مهاوق تفلتخا ناو ,ةيوسلاب هنا رهاظلاو ،عيمجلا ىلع
 .ةبسنلاب

ثلاثلا لصفلا
ءاضع&ا تايد

 ًادبع رحلا ضرفي هنا :روهش;ا لاق انهو .ةموكحلاب ىمس;ا ,شر&ا هيفف ،اعرش هيف ريدقت & ام لك نا ملعا
 لباق اذه نا &ا . بيع;او حيحصلا :ب قرفلا وهو ،شر&ا ذخؤيو ،هبيعمو هحيحص موقيو ,ميوقتلل Nباق

 هلامعسا نا ريغ ,شر&ا ناونع &ا هيلع ليلد & امم هنا : &وا : ًارصتخم اهيلا ريشن ,تاهج ةدع نم ةشقانملل
 ،دبعب سيلو رح هناف ،هعقاو نع عقاولل رييغت هنا ً:ايناث . رخأت;ا يحNطص&ا هانعم ينعي & رودصلا رصع يف

 رم&ا اذه نوكيف ،ًاريثك &و Nيلق & ديبعلل مييقت مويلا تاعمتجم يف دجوي & هنا :اثلاث .ةقيقح هل ةميق & رحلاو
 نوكيف .همكحل قلعتم هن& ،ةموكحلاب يمس انه نمو ،مكاحلا ىلا شر&ا ريدقت دانسا حيحصلاف . مامت ًارذعتم

 . يلام ريزعت هنا &ا ،هيلا لكو;ا ريزعتلا ةلزنمب
 عم تبثي هناف .صاصقلا توبث مدع ةروص يف تبثت امنا ،ةردقم ريغ ما تناك ةردقم ,ءاضع&ا تايد نا ملعاو
 دروم يف امك ،ةيدلا ىلا راصي هفNخبو ،صاصقلا باتك يف قبس امك . ءافيتس&ا ناكماو ادمع ةيانجلا نوك

 .رخآ عنام ي& وا هعوضوم لاوزل صاصقلا ناكما مدع وا دمعلا هبشو أطخلا
 ريدقت هيفام ىلا مNكلا فرص ن�ا مه;او . تايانجلا ءاحنا نم ًاعرش هل ردقم & اميف مكحلا رهظ انه نمو
 نود ةيانج اماو .ناك وحن يأب امامت هفNتا وا هلك وضعلا ةلازا وهو ,عطق اما هن& ::مسق ىلع وهو .ًاعرش

 :نادصقم انهف .رسكلاو حرجلاك ,عطقلا



 نود ةيانج اماو .ناك وحن يأب امامت هفNتا وا هلك وضعلا ةلازا وهو ,عطق اما هن& ::مسق ىلع وهو .ًاعرش
 :نادصقم انهف .رسكلاو حرجلاك ,عطقلا

لو&ا دصق;ا
عطقلا ةيد

 ددع يف نوكي كلذو .هل مكحلا لومش يف حضوأ وهف ,عاطقن&ا عمو .ةقيقح عطقي مل ناو ماتلا فNت&ا هب داريو
 :دراو;ا نم

. رعشلا : لو&ا درو;ا
 :عضاوم هيفو

 هيفف ,تبنت مل ناو ،ةيدلا ثلث هيفف ,تتبن ناف ,كلذ وحنو اءازهتسا وا Nيكنت وا اهاركا ,تقلح اذا ةيحللا :&وأ
 . &Nح ما امارح هتقNح تناك ءاوس ،تتبنأ اذا رده وهف ,اهبحاص نذاب قلاحلا اهقلح اذا اماو .ةلماك ةيدلا
 ,تبني مل ناو ،ةموكحلا هيفف ,تبن ناف ،كلذ وحنو ًاءازهتسا وا Nيكنت وا اهاركا ,قلح اذا سارلا رعش :ايناث

 .ةلماك ةيدلا هيفف
 ،لث;ا رهم وهو ،اهئاسن رهم هيفف تبن ناف ،هوحنو ضر;اك ،يئNقع دصق ريغب قلح اذا ةأر;ا سأر رعش : اثلاث

. ةلماك ةيدلا هيفف ,تبني مل ناو

 ][ طوح&ا نا &ا ،اضيا ةموكحلا هيفف ،تبني مل ناو ،ةموكحلا هيفف ,تبن ناف ,:بجاحلا وا بجاحلا رعش : ًاعبار
. امهدح& هفصنو ,امهل رانيد ةئامسمخ ,:علا ةيد فصن هلعجي نا مكاحلل

 دحاو لك يفو ,ةلماك ةيدلا ةعبر&ا باده&ا يفف ,تبني مل ناو ،ةموكحلا هيفف تبن نا ،باده&ا رعش : اسماخ
 .هباسحب

 ,ةموكحلا اهيفف ،كلذ وحنو ًاءازهتسا وا اهاركا تقلح اذا ،اهريغو :طب&او ةناعلاك ندبلا رعش رئاس : ًاسداس
 . & ما اهدعب تتبن

 ةيدلا نم ذخؤيف ، سأرلا رعش ضعب وا ةيحللا ضعبك ، رعشلا ضعب ىلع ةيانجلا تلصح اذا ]971 ةلأسم[
 .هباسحب

 تبن امو براشلاو ناضراعلاو نقذلا هيف امب يفرعلا اهقدص لك ,انه ةيحللاب دار;ا نا رهاظلا ]972 ةلأسم[
 .ضعبلا يف ةيانجلا تناك ول ، عومج;ا اذه ةبسنب ةيدلا نم ذخؤيف . ةيحللا ةيقب نم ةبقرلا ىلع

 .نانيعلا : يناثلا درو;ا
 فصن كلذك ,امهنم لك يفو . ةلماك ةيدلا اهيفف ،يوادتلا نكمي & ثيحب , ًامامت اتفلت وا اتعلق اذا ًاعم امهيف
 ةرصبم تمادام ، دمر&ا ىشع&ا :عو ةظحاجلاو ء&وحلاو ءاشمعلاو ةحيحصلا :ب كلذ يف قرف &و . ةيدلا

 .&امجا
 ةيد ثلث ,ىلع&ا نفجلا يف نا لب .لاكشا هيفو . ةلماكلا ةيدلا , ةعبر&ا نافج&ا يف نا روهش;ا ]973 ةلأسم[
 نوسمخو ناتئام وهو ،:علا ةيد فصن ,لفس&ا نفجلا يفو .رانيد اثلثو ًارانيد نوتسو ةتسو ةئام وهو ,:علا

 . هريغب مكاحلا مكحي Nف ، ةموكحلا هجو ىلع نوكي نا يغبني ريدقتلا اذه نا رهاظلاو . ارانيد
 .امهاتيد لخادتت مل ، :نيعلا عم نافج&ا تعلق ول ]974 ةلأسم[

 وا ةقلخ روعلا ناك اذا امب اوديق روهش;او .ةلماك ةيدلا هيفف ،روع&ا نم ةحيحصلا :علا تعلق اذا ]975 ةلأسم[
 ام :ب قرف & هنا امك .قرفلا مدع برق&او .لاكشا هيفو .ةيدلا فصن هيلعف ةيانجب ناك اذا اماو .ةيوامس ةفآب

 . لعفي مل وا هنم صتقا وا يناجلا نم اهتيد روع&ا ذخأ دقو ةيانجب روعلا ناك اذا
 وا ايلصا هنوك :ب كلذ يف قرف نود نم ،ةيدلا ثلث ,اهسفن ءاروعلا :علا ىلع ةيانجلا يف ]976 ةلأسم[

 علق عم هنا حضتي انه نمو .حيحصلا ةيد ثلث هيف ةيدلا ناف ,لولشم وضع لك عطق يف لاحلا كلذكو .اضراع
 ىلع ىنج ول كلذكو .ةحيحصلا :علا ةيد ثلث ,هينيع ىدحا علق عمو .ةلماكلا ةيدلا ثلث عفد بجي ,ىمع&ا ينيع
 . ىرخNل يقابلاو ةحيحصلا ءازاب اهفصن ،ةيدلا يثلث عفد بجي ,روع&ا ينيع علق عمو ,انلق امك ءاروعلا :علا

 . ةحيحص تناك اهنا هيلع ينج;ا ىعداو .رصبت & ةمئاق تناك اهنا ىعداو ,صخش :ع علق ول ]977 ةلأسم[
 ناك ناف .ءاضع&ا رئاس يف فNتخ&ا اذه وحن اماو .هنيمي عم هيلع ىنج;ا لوق لوقلا نا رهظ&او .ن&وق هيفف



 . ةحيحص تناك اهنا هيلع ينج;ا ىعداو .رصبت & ةمئاق تناك اهنا ىعداو ,صخش :ع علق ول ]977 ةلأسم[
 ناك ناف .ءاضع&ا رئاس يف فNتخ&ا اذه وحن اماو .هنيمي عم هيلع ىنج;ا لوق لوقلا نا رهظ&او .ن&وق هيفف
 وهو - هنيمي عم هلوق لوقلاف .باصتن&او عامسلاو راصب&اك ,هبحاص نم &ا ةداع هطاشن فرعي & امم وضعلا

 . هنيمي عم يناجلا لوق لوقلاف ،ةداع نورخ&ا هفرعي امم ناك ناو  - هيلع ينج;ا
. فن&ا : ثلاثلا درو;ا

 ولو .هتبصق نع لزنو هنم ن&ام وهو ,هلك عطق اذا هنرام يف اذكو ، ةلماك ةيدلا , هلصأ نم عطق اذا فن&ا يف
 ةبصقلا يفو ةيدلا نرا;ا يفف ،ةبصقلا ضعب مث نرا;ا عطق ولو .ةلماك ةيدلاف ،ةعفد ةبصقلا ضعبو نرا;ا عطق
 ذخؤيف ،ةلماكلا ةيدلاب ًاسايق ,فن&ا عومجم ىلا عوطق;ا ةبسنب ةموكحلا نكتلو .عمجا اهعطق ول اذكو ,ةموكحلا

 .نرا;ا ةيد باسحبف ,نرا;ا ضعب عطق ولو .هرادقمب اهنم
 عطق ولو , ناثلثلاف ,:بناجلا عطق ولو .ةيدلا ثلث اهنا ىوق&و ،فNخ ,نيرخن;ا دحأ عطق يف ]978 ةلأسم[

 . اهعم عطق ول نرا;ا عم اهتيد لخادتتو . ةلماكلا ةيدلاف ,امهعم طسولا
.هباسحبف ,هضعب بهذ ولو ،ةلماك ةيدلا هيفف ،اهوحنو قارح وا رسكب بهذو فن&ا دسف ول ]979 ةلأسم[

 عمو .اهثلثف ,لش&ا عطق اذاو .ةيدلا اثلث ,يوادتلل Nباق نوكي & ثيحب ،حيحصلا فن&ا للش يف ]980 ةلأسم[

 . رانيد ةئام ىلع ديزت & نا ][ طوح&او .ةموكحلاف ،يوادتلل هتيلباق
 . ناتيد ,همش بهذو فن&ا عطق ول ]981 ةلأسم[

 ،زجاحلاو نيرخن;ا تقرخف ,مهس وا حمرك ,عمجا هدسفت & هجو ىلع ,ةذفان فن&ا يف تذفن ول ]982 ةلأسم[

 . هباسحبف ,ةثNثلا هذه ضعب يف تذفن ولو .ةموكحلا ناونعب كلذ نوكي نا ][ طوح&او ، ةيدلا ثلثف
. نذ&ا : عبارلا درو;ا

 . اهتيد باسحب ,اهضعب يفو .اهفصن ,امهنم ةدحاو لك لاصئسا يفو .ةلماك ةيدلا ,ًاعم :نذ&ا لاصئتسا يف
 . ةيدلا ثلث اهلعجي نا مكاحلل ىلو&ا نا ريغ . ةموكحلا ,ناتمحشلاو ةمحشلا يفو

 اذه يف قرف &و .اهثلثف ,للشلا دعب اهعطق ولو .اهتيد اثلث هيلعف ،تلش وا تسبيف نذ&ا برض ول ]983 ةلأسم[
 .:نيعلا يف قبس امك .ةقباس ةيناجب وا ةيوامس ةفأب نوكي نا :ب للشلا

 . حيحصلاو مص&ا :ب ،نذ&ا تايد نم قبس اميف قرف & ]984 ةلأسم[
 ىرسف اهعطق ول اذكو .تايد عبرأف :نذ&ا يف كلذ لعف ولو .ناتيدف ,اهعمس لطباو نذ&ا عطق ول ]985 ةلأسم[

 . هلطبأف عمسلا ىلا
 . لخادت نودب ةحضو;ا ةيد عم ،نذ&ا ةيد هيلع تبجو ،اهتحت يذلا مظعلا حضواو نذ&ا عطق ول ]986 ةلأسم[

 .ناتفشلا : سماخلا درو;ا
 ةيدلا نم ,اهضعب عطق يفو . فصنلا امهنم ةدحاو لك هلاصئتسا يفو . ةلماك ةيدلا ًاعم امهلاصئتسا يفو

 . ًاضرعو &وط اهتحاسم ةبسنب
 ضرع دح نوكيو .نيدخلا ىلا لصي & ثيحب ،مفلا لوط امهلوط نا رهاظلاو ،يفرع دح ةفشلا دح ]987 ةلأسم[

 . اهنم ةثللا تسيلو .نقذلا قوف ام ىلفسلا ضرعو فن&ا تحت ام ايلعلا

 ,ةلولش;ا تعطق ولو ،][ طوح&ا ىلع ةيدلا ثلثف ،تخرتسا وا تصلقت ىتح ةفشلا ىلع ىنج ول ]988 ةلأسم[
 . اهثلثف

 سمخ اهلعجي نا مكاحلل ][طوح&ا نكلو .ةموكحلا اهيلعف ،نانس&ا تدب ىتح :تفشلا قش ول ]989 ةلأسم[
 نا اهتيد سمخف ,امهادحا قش ولو .اهمدعو ءربلل امهتيلباق :انه دار;او .أربت مل نا اهثلثو تئرب نا ةيدلا

 . اضيأ ةموكحلا وحنب ,أربت مل نا اهثلثو ,تأرب
 . ناسللا :سداسلا درو;ا

 حيحصلا يف قرفي & .ةيدلا ثلث ,سرخ&ا ناسل لاصئسا يفو . ةلماك ةيدلا ,حيحصلا ناسللا لاصئتسا يف
 .هنذا يف وا هناسل يف هتفآ نوكت نا :ب سرخ&ا يف قرفي & امك . هريغو ءافأفلاو ماتمتلاو غتل&او حيصفلا :ب

 ،مجع;ا فورحب ربتعيف ، حيحصلا ناسل ضعب عطق ول اماو .هتيد باسحبف ,سرخNل ناسللا ضعب عطق ولو
 ةيقلحلاو ةيوفشلاو ةينسللا :ب &و ,اهيلقثو اهفيفخ :ب قرف ريغ نم ةيوسلاب عيمجلا ىلع ةيدلا طسبتو
 تبجو ,اهضعب بهذ ناو .ناسللا ضعبل عطقلا ناك ناو ،ةلماك ةيدلاف ,عمجا فورحلا تبهذ ناف .اهريغو



 ةيقلحلاو ةيوفشلاو ةينسللا :ب &و ,اهيلقثو اهفيفخ :ب قرف ريغ نم ةيوسلاب عيمجلا ىلع ةيدلا طسبتو
 تبجو ,اهضعب بهذ ناو .ناسللا ضعبل عطقلا ناك ناو ،ةلماك ةيدلاف ,عمجا فورحلا تبهذ ناف .اهريغو
 ,فورحلا ضعب يف قطنلا فعض ولو ، ةيدلا اثلثف ,ًاعيمج اهيف قطنلا فعض ولو .ةصاخ بهاذلا بيصن

 .هباسحبف
 نورشعو ةينامث ,ةيبرعلا ةغللا يف يهو .درفلل ةيلص&ا ةغللا بسح ،مجع;ا فورحلا ددع ربتعي ]990 ةلأسم[

 . هباسحبف &او ،باسحلا اذهف اهل اقفاوم ناك ناف ،اهريغ يف اماو .اهباسحب اهيلع ةيدلا عزوتف ،ًافرح

 ةحاسم نمو فورحلا نم بهذي امم ,نيرم&ا رثكاب ,][ طوح&ا ىلع ناسللا حيحص يف رابتع&ا ]991 ةلأسم[
 ،فورحلا فصن بهذف ،ناسللا عبر عطق ولو .ةيدلا فصن هيلعف ،فورحلا عبر بهذف هفصن عطق ولف .ناسللا

 . اذكهو , اضيا ةيدلا فصن هيلعف
 لو&ا نم ةيدلا نم ذخأ .يقابلا ضعب بهذف ,رخآ عطق مث ،همNك ضعب بهذاف ,هناسل ناج عطق ول ]992 ةلأسم[

 فصن هيلعف ،همNك فصن لو&ا ةيانجب بهذ ولف .لو&ا ةيانج دعب يقب ام ةبسنب يناثلا نمو ،هتيانج ةبسنب
 .اذكهو . عبرلا يأ ، فصنلا اذه ةيد فصن هيلعف يقب ام فصن يناثلا ةيانجب بهذ مث ،ةيدلا

 مث .ةيدلا هيلع ينج;ا ذخأف .كلذ ريغب وا هناسل حرجب ،همNك ضعب بهذف ,صخش ىلع ىنج ول ]993 ةلأسم[
 ناك هباهذ نا نع افشاك دوعلا ناك اذا ام :ب ليصفتلا وه حيحصلا نكلو ،ةيدلا داعتست :ليق .همNك داع

 . يناثلا نود ,ةيدلا داعتست لو&ا ىلعف ,داع مث ةقيقح بهذ اذا ام :بو ،ةقيقح بهذي ملو اضراع
 قطن ناف ,فورحلاب انربتعا .رخ�ا نود امهدحأ عطقف ،قوقش;اك ،:فرط اذ ناسللا ناك ول ]994 ةلأسم[
 زجع ام ةبسنو ةحاس;ا نم نيرم&ا رثكا ذخأ ,اهضعب نع زجع ناو .ةحاس;ا باسحب ةيدلا نم ذخا ,عيمجلا

 .فورحلا نم هنع
 نأمطا وا ملع ناف ،قطني مل وهو هلثم قطني ادح غلب اذا اماو . ةلماك ةيدلا ,لفطلا ناسل عطق يف ]995 ةلأسم[

 اذا اماو .ةيانجلا دنع هيف قطن & رمع يف لفطلا ناك اذا اذه .ةلماك ةيدلاف &او ،ةيدلا ثلث هيفف ,سرخأ هنأب
 قطني يتلا فورحلا نمو ناسللا نم عوطق;ا ةحاسم نم نيرم&ا رثكا ذخأ ،اهدنع فورحلا ضعبب اقطان ناك

. ةداع هرمع يف وه نمم ،هلثم اهب

 . نانس&ا : عباسلا درو;ا
 :ب كلذ يف قرف Nب .كلذ ريغب ما رسكلاب مأ بحسلاب تلصؤتسا ءاوس ،ةلماك ةيدلا ,اعيمج اهلاصئتسا يفو

 تدوسا ولو .يتأي ليصفت ىلع ةينبللاو ةيلص&ا نانس&ا :ب &و .اهدوساو اهرفصأو اهضيبأ ,نانس&ا
 ىلع ةيدلا عبرف ,ءادوسلا نسلا علق ولو .ىوق&ا ىلع ةحيحصلا ةيد اثلث اهتيدف ،طقست ملو ةيانجلاب نانس&ا

 ةيدلا تمسق ضعب نود نانس&ا ضعب تبهذ ولو .ىوق&ا ىلع ةموكحلا ,طوقس Nب عدصلا يفو .][ طوح&ا
 : يلي امك اهيف تاظحN;ا ضعب ذخأ عم .اهلك نانس&ا ىلع يواستلاب

 رثكا وا لقا نانس&ا نم هل تبن صخش برف ،هتقلخ لصأ يف صخش لكل يلعفلا نانس&ا ددع ذخؤي نا : &وأ
.ريبكلا نم لقا ريغصلا يف ددعلا نا امك . هريغ نم

 .ةقلخلا لصاب ةدوجوم تماد ام .][ طوح&ا ىلع ةعولق;او ةطقاسلا نانس&ا بسحت : ايناث
 فلخ نانسا هل تتبن وا .دحاو عضوم يف نانس صخشل تبن ول امك .اعون ةذاشلا نانس&ا بسحت & : اثلاث

 نم اددع وا انس رسك اذاف ،هيلعو .ةيعونلا ةقلخلاب ةيلص&ا نانس&ا باسح ىلع رصتقي لب .اهماما وا هنانسا
 . هباسحب ةيدلا نم ذخا ,نانس&ا

 ، اهتيد براضلا مرغ ,تطقس ناف . ةدحاو ةنس اهب رظتنا ، &اح طقست ملو نسلا تبرض اذا ]996 ةلأسم[
 . ةيدلا ىلع دزي مل ,تطقسو تدوسا ناو .اهتيد يثلث مرغ ,تدوساو طقست مل ناو

 قوف رهاظلا ءزجلا رسك :بو ، ةثللا يف ةتباثلا اهروذج نم نسلا علق :ب ةيدلا توبث يف قرف & ]997 ةلأسم[
 & نا ىلع .ةموكحلا هيلعف ,رخا ناج يقابلا علق ناف ،ةيدلا هيلعف ,ةثللا رهاظ نم دحا اهرسك اذاف . اهنم ةثللا

.نسلا ةيد ىلع ديزت
 مث .لح;ا يف تبثف ،ةيعانص وا ىرخا ةيعيبط انس ,ةعولق;ا نسلا عضوم يف ناسن&ا عرز ول ]998 ةلأسم[

 .ةموكحلا هيف نكلو .هيف ةيد Nف ،علاق هعلق



 مث .لح;ا يف تبثف ،ةيعانص وا ىرخا ةيعيبط انس ,ةعولق;ا نسلا عضوم يف ناسن&ا عرز ول ]998 ةلأسم[
 .ةموكحلا هيف نكلو .هيف ةيد Nف ،علاق هعلق

 تتبن ناف .ةنس اهب رظتني هناف ,ًامامت ترسك وا ريغصلا نس علق ول هنا ,باحص&ا :ب روهش;ا ]999 ةلأسم[
 ىوق&ا نكلو .تداز وا ةنسلا ىلع تلق نسلا هب تبني امب ةد;ا دييقت ىلو&او .ةيدلا اهيفف &او .ةموكحلا اهيفف

 .اقلطم ةيدلا اهيف نا
 .&امك دادزي لب ,يقلخ صقن لصحي ملف ,ةذاشلا وا ةقلخلا ىلع ةدئازلا نانس&ا ضعب علق ول ]1000 ةلاسم[

 . رزعي لب ,ةيدلا نم هيلع ئش Nف
. نايحللا : نماثلا درو;ا

 .هجولا يبناج نم :نذ&اب امهفرط لصتيو ,نقذلا يف نايقتلي امهو .لفس&ا كفلا نNكشي ناذللا نامظعلا امهو
 اذه .ةيدلا فصن ,امهنم دحاو لك يفو .ةلماك ةيدلا ,امامت اهعلق يفو .نانس&ا نم لفس&ا كفلا تابن امهيلعو
 .اهعم ةيدلا لخادت مدع روهش;اف ،نانس&ا عم اعلق ول اماو .هل نانسا & نمك ،نانس&ا نع نيدرفنم امهعلق ول

 هيف تلصح ناو ،كفلا ةيد نع ةيدلا دزت مل ،ةدحاو ةيانجب هلك لفس&ا كفلا يناجلا علق ول هنا ىوق&ا نا &ا
 .Nقتسم امهنم لك ةيد هيلعف ،لفس&ا كفلا عطق مث ,اهعلقف نانس&اب ادب ول امك ،:تيانجب اهعلق ناو .نانس&ا

 . ةلقتسم ةيد اهل تناك تعلق وا ترسكف كفلا ىلع ةيانجلا لNخ نانس&ا تبرض ول ،معن
 ضعبو امهنم دحاو علق ولو .ةحاسم باسحلابف ،امهادحا نم وا :يحللا نم لك ضعب علق ول ]1001 ةلأسم[

 .رخ&ا ضعبلل باسحلابو ،عولقملل ةيدلا فصنف ،رخ&ا
 هيفف ،اهريغ وا راطفن&ا وا جاجوع&ا وا غض;ا صقنك ،علقلا نود امب :يحللا ىلع ىنج ول ]1002 ةلأسم[

 . تعلق ول اهل ةموسر;ا ةيدلا ىلع ديزت & نا ىلع .ةموكحلا
. قنعلا : عساتلا درو;ا

 لام نم وهو .ًاروصا وا ــ ةحوتف;ا ةلمه;اب ــ ًارعصا صخشلا راص ثيحب قنعلا ىلع ىنج اذا ]1003 ةلأسم[
 للشلاب بيصا وا ءافشلل Nباق نوكي &و ،هسار ضفخ وا تافتل&ا عيطتسي & ثيحب بّلصت وا ةيحان ىلا هقنع

 لصوي ثيحب ,][داردز&ا عنم ةيانجلا تبجوأ ول اذكو .ةموكحلا ناونعب اهلعج ][طوح&او .ةيدلا اثلث هيفف ،كلذك
 . ةموكحلا هيفف ,ءافشلل Nباق كلذ نم يأ ناك اذاو . كلذك سفنتلا عم وا رخا قيرطب ءاذغلا هيلا

 . ناديلا : رشاعلا درو;ا
 نم عطقلا عضاوم :ب كلذ يف قرف & .ةيدلا فصن ,امهنم ةدحاو لك يفو .ةلماك ةيدلا ,امهلاصئتسا يفو

 عطق عم عباصNل مكح &و .نيديلا :ب فNتخ&اب وا .رخا عضوم يأ يف وا ,فتكلا نم وا دنزلا نم وا غسرلا
 وا عارذلا عم عطقنا ول فكلا عطقل مكح Nف ,]هقوف ام ينعا[ هلصأ عم ةعطق عم عرف ي& مكح & امك . فكلا

.اهضعب وا دضعلا عم عطقنا ول عارذلا عطقل مكح &و .اهضعب
 .ناتلماك ناتيد ,اهلك :لجرلاو نيديلا عباصا يفو ،ةلماكلا ةيدلا ,نيديلا عباصا لك عطق يف ]1004 ةلأسم[

 .ىرخ&ا ليصافتلا ضعب امهنع يتأيسو
 عطق يف اذكو .ةيانجب ما ةفآب ما ةقلخ كلذ ناك ءاوس .ةموكحلا ,عباص&ا دقف عم فكلا عطق يف ]1005 ةلأسم[

 ىلع ةموكحلا ديزت نا يغبني &و .دعاسلل دقافلا دضعلا وا فكلل دقافلا دعاسلا عطقك ,هعرف دقف عم لصا لك

 .اضيا اهتصيقن مدع ][طوح&او ،ةيدلا
 .ةدئاز ىرخ&او ةيلصا امهادحا نا كش Nف ,كلذ وحنو فتك وا دنز ىلع نادي صخشل ناك اذا ]1006 ةلأسم[

 يأ نا يف كش ناو .ةموكحلا اهيفف ،ةدئازلا ديلا تعلق ناو .رانيد ةئامسمخ اهيفف ,ةيلص&ا ديلا تعطق ناف

 .ةيدلا عفد ][طوح&اف ،ةدئازلا امهنم
 ناو .ةيدلا نع عوفد;ا دزي مل ،امهلاصتا قوف نم ناك ناف ،اعم ةدئازلاو ةيلص&ا ديلا تعلق اذا ]1007 ةلأسم[

 .& ما ةدئازلا تزيمت ، ةموكحلاو ةيدلا امهيف ناك ، هنم لفسا وا لاصت&ا لحم نم ناك
. عباص&ا : رشع يداحلا درو;ا

 ,ةدحاولا لجرلا وا ةدحاولا ديلا عبصا يفو ،:لجرلا عباصا يف كلذكو ,ةيدلا ,نيديلا عباصا يف نا انلق
 :ب قرف نود نم ،ةيدلا رشع ,لجرلل وا ديلل عبصا لك لانيو . ناتيد ,اعيمج امهعباصا يفو . ةيدلا فصن

 .هريغو ماهب&ا



 :ب قرف نود نم ،ةيدلا رشع ,لجرلل وا ديلل عبصا لك لانيو . ناتيد ,اعيمج امهعباصا يفو . ةيدلا فصن
 .هريغو ماهب&ا

 كلذ ىلعو .نيدقع ىلا ًافرع ةموسقم اهناف ، ماهب&ا ادع ام ,دوقع ثNث ىلا ةموسقم عبصا لك ]1008 ةلأسم[
. عبص&ا لوط نم ةبسنلا ىلعف هريغ نم عطقلا ناك ولو .لصف;ا نم عطقلا ناك ول ,ةيدلا ماسقنا

.تبنت مل ما تتبن ءاوس ،ريناند ةسمخ ,مدقلا وا فكلا عبصا نم عبصا لك نم رفظلا لصف يف ]1009 ةلأسم[
 ةيد ينعي ،ةيدلا ثلث رادقمب نوكت نا يغبنيو .ةموكحلا ،لجرلا وا ديلا نم دئازلا عبص&ا يف ]1010 ةلأسم[

 . عبص&ا
 اهب داريو . ةيدلا اثلث ,عبص&ا ىلع للشلاب ةيانجلا يفو .ةيدلا ثلث ,ةلولش;ا عبص&ا عطق يف ]1011 ةلأسم[

 . نيدرو;ا يف عبص&ا ةيد
 .عاخنلا : رشع يناثلا درو;ا

 ,لصحت مل ناو ، صاصقلا تبث ,تلصح ناف . ابلاغ ةافولا ىلا يدؤي هعطقو . قنعلا فلخ يذلا مظعلا هب داري
. ةحاس;ا ةبسنب ةيدلا ,هضعب عطق يفو .ةلماك ةيدلا هيفف

 ,ةردق;ا ةيدلا هيف تناك ناف . امهريغ وا ديلاو :علاك ,رخا اوضع هب بيعف ، عاخنلا عطق ول ]1012 ةلأسم[
 . اضيا لخادت &و ,ةموكحلاف ,ةيدلا هيف نكت مل ناو .لخادتت &و ،يناجلا ىلع عاخنلا ةيد عم ,تتبث

 . نايدثلا : رشع ثلاثلا درو;ا
 ءزجلا يفو .ةيدلا فصن ,امهنم دحاو لك يفو . هتيد ,لجرلا نمو اهتيد ,ةأر;ا نم اعم امهلاصئتسا يفو

.ةحاسلا رادقم ىلع هباسحب ,ةيدلا ءزج,امهنم
 فاجا ولو .يدثلا ةيد عم لخادتت &و ،ةموكحلا هيف ناك ,ردصلا دلج نم ائيش يدثلا عم عطق ول ]1013 ةلأسم[

 .][ ةفئاجلا ةيد كلذ عم مزل ,ردصلا
 .هعم تلخادت ,يدثلا عم تعطق ولو .هسفن يدثلا ةيد ,:تملحلا نم ةدحاو لك يف ]1014 ةلأسم[

 يف تباث اذهو .قسافلاو لداعلاو نونج;او لقاعلاو ريغصلاو ريبكلا :ب هيلع ينج;ا يف قرف & ]1015 ةلأسم[
.ايح طقس اذا :نجلا ىتح . ءاضع&ا تايانج لك

 ساسح&ا دقفب لولش;ا فرعيو .اهثلث ,لولش;ا عطق يفو ،ةيدلا اثلث هيفف ,لّشف يدثلا بيصا ول ]1016 ةلأسم[
. ¬للاك ,هطاشن عاطقناو

 وا هب دتعم رادقمب هنبل لق وا هتقو يف وا &اح هنم هلوزن رذعت وا هنبل عطقناف ,يدثلا بيصا ول ]1017 ةلأسم[
 . ةموكحلا هيفف ,حيقلا وا مدلاب اطلتخم رد

. ركذلا : رشع عبارلا درو;ا
 تلس نم امأو . ةريبكلاو ةريغصلاو خيشلاو باشلا :ب كلذ يف قرف &و .ةلماك ةيدلا ,داز امف ةفشحلا عطق يف
 عطق يف كلذكو . ةيدلا ثلث هيفف ,هيلا ىدا ناو .ةيدلا مامت ,هعطق يفف ،هركذ للش ىلا كلذ دؤي مل ناف ،هاتيصخ

 . يصخلا ركذ
. ةلماك ةيدلا هيف نا &او ،لاكشا نم ولخي & وهو ،ةيدلا ثلث ,:نعلا ركذ عطق يف نا روهش;ا ]1018 ةلأسم[

 . اهنم دوجوم وه ام ىلا اهنم عوطق;ا ةحاسم ةبسنب ةيدلا ,ةفشحلا ضعب عطق يف ]1019 ةلأسم[
 ةيدلا ,لو&ا ىلعف ،هركذ نم يقب ام وا ىرخا ةعطق رخا وا وه عطقو ، صخش ةفشح عطق اذا ]1020 ةلأسم[

 .اضيا ةيدلا نع لقت نا يغبني &و ،ةموكحلا ,ةيناثلا ىلعو ،ةلماكلا
.هباسحب ,هضعب عطق يفو . ةيدلا ثلث ,لش&ا ركذلا عطق يف ]1021 ةلأسم[

 , ةيدلا فصنف , هوحنو للش وا للخ رخ&ا فصنلا يف لصحي مل نأف , ً&وط ركذلا فصن عطق ول ]1022 ةلأسم[
 اثلثو , عوطقملل ةيدلا فصنف , Nلش يقابلا يف ثدحا ناو . هباسحبف &او , ًافرع Nًماك ًافصن عوطق;ا ناك ول

  . ةيدلا سادسا ةسمخ هيلعف . للشلل رخ&ا فصنلا ةيد

.ةموكحلا وحن ىلع لعجت نا ][طوح&او . ةيدلا ,هتثونا مولع;ا وا ,لكش;ا ىثنخلا ركذ يف ]1023 ةلأسم[
. ناتيصخلا : رشع سماخلا درو;ا

 ىنميللو ناثلثلا ىرسيلل نا وا ةيدلا فصن امهنم لكل لهف ، ةدحاو تعطق ولو .ةلماك ةيدلا,امهلاصئتسا يف

 يف قرف &و .:تعفد اتعلق ول ،فصنلا ىنميلا يفو ناثلثلا ىرسيلا يف ][ طوح&ا نا &ا . يناثلا برق&ا ،ثلثلا



 ىنميللو ناثلثلا ىرسيلل نا وا ةيدلا فصن امهنم لكل لهف ، ةدحاو تعطق ولو .ةلماك ةيدلا,امهلاصئتسا يف

 يف قرف &و .:تعفد اتعلق ول ،فصنلا ىنميلا يفو ناثلثلا ىرسيلا يف ][ طوح&ا نا &ا . يناثلا برق&ا ،ثلثلا
          . هريغو :نعلاو هريغو هلشاو هريغو ركذلا عوطقمو باشلاو خيشلاو ريغصلاو ريبكلا :ب مكحلا

 امك ، اهتيد اهيف تناك ][ ةيمادلا وا ][ ةعضابلا ىلا تهتنا ناف ،ةموكحلا ,ةيصخلا ةدلج يف ]1024 ةلأسم[
 .يتايس

.جرفلا :رشع سداسلا درو;ا
 ةدحاو عطق يفو ،ةلماك ةيدلا ,اعم اعطق اذا ، جرفلاب ناطيح;ا نامحللا امهو ، ةأر;ا يرفش يف ]1025 ةلأسم[

 بيثلاو ركبلاو ةريبكلاو ةريغصلاو ءاقترلاو ءانرقلاو ةميلسلا ةأر;ا :ب كلذ يف قرف &و . ةيد فصن ,امهنم
 .اهريغو ةاضف;او

 . اهثلثف ,للشلا امهب ام عطق ولو ،ةيدلا اثلثف ،ةيانجلاب نارفشلا لش ول ]1026 ةلأسم[
 نيرفشلا عم عطق ولو ,هباسحبف ,هضعب عطق ولو ةلماك ةيدلاف ،رضبلاك ،نيرفشلا :ب ام عطق ول ]1027 ةلأسم[

. ةيدلا لخادتت مل ,امهدحا وا
 .ةحاس;ا نم هباسحبف ,امهدحا وا نيرفشلا ضعب عطق ول ]1028 ةلأسم[

 يف اذكو .هضعب يف اذكو . ةموكحلا ,لصؤتسا اذا ، لجرلا نم ةناعلاك ةأر;ا نم وهو بكرلا يف ]1029 ةلأسم[
 عم وا جرفلا عم تعطق ولو . ةيدلا عومجم نع ,لاصئتس&ا عم ةموكحلا لقت نا يغبني & ناك ناو .لجرلا ةناع

 .تايدلا لخادتت مل ,نيرفشلا عم وا ركذلا
 . اهمسج رهاظ يف ،ادحاو ضيحلاو لوبلا يكلسم لعجي نا وهو ،ةلماك اهتيد ,ةأر;ا ءاضفا يف ]1030 ةلأسم[

 لخادتت مل ،ةدحاو ةثNثلا كلاس;ا لعج ولو .][ طوح&ا ىلع ادحاو طئاغلاو ضيحلا يكلسم لعج ول اذكو
 :ب اهيلع ينج;ا يف &و ،هريغو عامجلا :ب ةيانجلا يف &و ، يبنج&او جوزلا :ب يناجلا يف قرف &و . ةيدلا
 اماو .غولبلا دعب جوزلا لبق نم ءطولاب لو&ا ىنع;اب ةاضف;ا يهو ، ةدحاو ةروص يف &ا ، ةريبكلاو ةريغصلا

 .اهرهم عم اهتيد هيلعف ,غولبلا لبق تناك اذا
 . ةيدلا عم لث;ا رهم اهلف ، عامجلا ريغب ةيانجلا تناك وا اهجوز ريغ نم ةهركم ةأر;ا تناك ول ]1031 ةلأسم[

 ره;ا ىلع ةدئاز ةراكبلا شرا اهل بجي لهف ،اركب ةهرك;ا تناك ولو .ره;ا نود ةيدلا اهلف ,ةعواطم تناك ولو

 .][طوحا ناك ناو ,مدعلا رهاظلا ،ةيدلاو
 نا نكمي & ةيانجلا هذه لثم ن& ،ةلقاعلا نم & ,هلام يف ,هب لوقلا ىلع ، شر&او ره;او ةيدلا ]1032 ةلأسم[

 .ةداعو افرع ضح;ا أطخلا نم نوكت
 .رهظلا : رشع عباسلا درو;ا

 وا دوعقلا ىلع ردقي & ثيحب راص وا ,بدودحا ول اذكو ، جNعلاب حلصي مل اذا ، ةلماكلا ةيدلا ,رهظلا رسك يف
. يش;ا

 ناك ناب ،ئش رسكلا راثا نم يقب ول اذكو ، ةلماك ةيدلاف ،باديدح&ا ىلع هرهظ يقبو جلوع ول ]1033 ةلأسم[
 .ملا وا اصعب &ا يش;ا ىلع ردقي &

 .رانيد ةئام ىلع ديزت & نا ىلع ،ةموكحلا هيفف ،بيع &و ][ مثع ريغ ىلع ربجف ,رهظلا رسك اذا ]1034 ةلأسم[
 .ربجي مل ما ربج ،ةيدلاف ،رهظلا رسك افرع قدص اذا اماو .اهلوا نم ةريبك ةيانجلا نوكت & :ح حضاو اذهو

 ناو . ناتيد هيفف ،ين;ا وا لوبلا سلس هب ثدح وا هؤام وا هعامج كلذب بهذف ,رهظلا رسك اذا ]1035 ةلأسم[
 . اهددعب تايدلا تددعت ،اهوحنو بويعلا هذه نم دحاو نم رثكا لصح

 لجر تلش ولو ــ Nثم ــ ناديلا تلش ول اذكو .ةيد ثلثو ةيد هيفف ,نNجرلا تلشف ,رهظلا رسك ول ]1036 ةلأسم[
 . اهسدسو ةيدف ، ةدحاو دي وا ةدحاو

. نايل&ا :رشع نماثلا درو;ا
 ةبسنلاب ةيدلا ءزج ,امهنم ةدحاو وا امهضعب يفو ,ةيدلا فصن ,امهادحا يفو ،ةلماك ةيد ,اعم امهلاصئتسا يف

 . ةحاس;ا بسحب

 ةيد اهيفف هترسك ناو ،ًاضيأ ][ ةحضو;ا ةيد هيفف ،ةيل&ا تحت يذلا مظعلا ةيانجلا تحضوا اذا ]1037 ةلأسم[



 . ةحاس;ا بسحب

 ةيد اهيفف هترسك ناو ،ًاضيأ ][ ةحضو;ا ةيد هيفف ،ةيل&ا تحت يذلا مظعلا ةيانجلا تحضوا اذا ]1037 ةلأسم[

 . يتأيس امك ][ةمشاهلا
.نNجرلا : رشع عساتلا درو;ا

 وا مدقلا لصفم نم امهعطق :ب كلذ يف قرف &و .ةيدلا فصن ,امهادحا عطق يفو ،ةلماك ةيدلا ,امهيتلك عطق يف 
 لخادتت مل ،امهريغ وا ركذلا وا ةيل&ا كلذ ىلا افاضم ةيانجلا تعطق ناف .ذخفلا نم وا ةبكرلا نم وا قاسلا نم
 هلجر تناك اذا &ا . ميلسلاو ضير;او خيشلاو باشلاو ةريبكلاو ةريغصلا :ب هيلع ينج;ا يف قرف &و .تايدلا

 .ةيدلا يثلثف ,اعم امهعطقو ,امهادحا تناك ناو .ةيدلا ثلثف ,ءNش ةعوطق;ا
 ,دحاولا ءزج يفو ,اهرشع ,اهنم دحاو لك يفو ,ةلماك ةيدلا ,اهلك :لجرلا عباصا عطق يف ]1038 ةلأسم[

 .دقع ثNث ىلا ةمسقم اهلك عباص&او .اهتيد اهيف ناف ,ةدقعلا لصفم نم عطق اذا &ا . ةحاس;ا رادقمب اهتبسن
 . ناتدقع هناف ,ماهب&ا &ا ,ةلماكلا ةيدلا نم ءزج :ثNث نم ًاءزج ةدقعلا يف نوكيف

 لقي & نا ][طوح&ا نا &ا ،ةموكحلا هيفف ,ريخ&ا مسقلا عطقف ,اعوطقم لجرلا نم مسق ناك ول ]1039 ةلأسم[
. ةيدلا نع اهرادقم

 عباص&او ديلا يف مNكلا سفن ،كلذك عباص&ا وا كلذك مدقلا وا ةدئازلا لجرلا يف مNكلا ]1040 ةلأسم[
 .عجارف ، ةدئازلا

 .ةنطابلا ءاضع&ا : نيرشعلا درو;ا
 هيفف ,ةافولا ىلا دؤي مل ناو .قبس امك ،لتقلا مكح هقحل ، ةافولا ىلا ىدا ناف ،ةنطابلا  ءاضع&ا ضعب عطق نم
 ىرجمو ءير;او بلقلاك ،ادحاو مسجلا يف وضعلا ناك ناف .ةيدلا هيفف &او ,قبس امك ,ادمع ناك نا صاصقلا
 ناو .ناثلثلا ,لش&ا عطق يفو ,ةيدلا ثلث ,اهللش يفو ,ةبسنلاب ,اهضعب يفو ،ةلماك ةيدلا اهيفف ,ةناث;او ءاوهلا
 ,امهعومجم يفو ،ةيدلا فصن ,امهنم دحاو لك يفف ،:تزوللاو :تيلكلاو :تئرلاك ,نانثا مسجلا يف وضعلا ناك

 . للشلا يفو ضعبلا يف هانلق ام اذكو ،ةيدلا

ىرخا عورف
 .ربدلاب طيح;ا :يل&ا تحت يذلا مظعلا هب داريو ،صعصعلا وهو ,صخش صوصعب رسك اذا ]1041 ةلأسم[ 

 . ةموكحلا هيفف ,هحير كلمي مل اذا اماو .ةلماكلا ةيدلا هيفف ،هطئاغ كلمي ملف ,مظعلا كلذ رسك ولف
 ول اذكو .امهدحا كلمي مل ول اذكو ،ةلماكلا ةيدلا هيفف ،هطئاغ &و هلوب كلمي ملف ،هناجع برض ول]1042 ةلأسم[

 :تيصخلا :ب ام محللا وه ,ناجعلاو .ةموكحلا ناونعب اهلعج ][طوح&ا نا &ا .ناجعلا ريغ برضب كلذ لصح
 . ربدلا ةقلحو

 دار;ا نا رهاظلاو .ةيدلا ثلث مرغي وا ثدحي ىتح هنطب سيد ،ثدحا ىتح ,ناسنا نطب ساد نم ]1043 ةلأسم[
 .ةموكحلا وهو ائيش مرغي نا &ا ,هب ثدحي ىتح ,هنطب سيد ،حيرلاب ثدحا ولف .طئاغلا وا لوبلا : ثدحلاب
 . اهلاثما رهمو،اهتيد هيفف ,اهلوب كلمت ملف ،اهتناثم قرخف ,ةلآب وأ هعبصاب اركب ضتفا نم ]1044 ةلأسم[
 نم هيف ناك ،:لجرلاو نيديلاو :نيعلاو فن&اك ,ةلماك ةيد هيف لجرلا ءاضعا نم ناك ام لك ]1045 ةلأسم[
 كلذكو .اهتيد فصن ,ةأر;ا يفف ,:لجرلا ىدحا وا نيديلا ىدحاك ,ةيدلا فصن هيف ناك ام لكو .اهتيد ةأر;ا

 لاحلا اذكو .اهتيد فصن ةيمذلا يفو ،هتيد فصن هيفف ,يمذلا يدي ىدحا تعطق ولف .يمذلا ىلا ةبسنلاب لاحلا
 .هتميق فصن هيف ناك ،دبعلا يدي ىدحإ تعطق ولف ،دبعلا يف

 لاوز مأ هحرج مأ هرسك مأ وضع عطقب تناك ءاوس ،اعرش ةردقم ةيد اهيف تناك ةيانج لك ]1046 ةلأسم[
 ةيد تراص ,ديزاف ثلثلا ردقب ناك ناو .اهيف هلقاعت ةأر;اف ،لجرلا ةيد ثلث نم لقا ةيدلا تناك ناف .هتعفنم
 ,اهتيد ناف ،كلذك تسيل ةكولم;ا ةم�ا نا ريغ .قبس امك ،اهتيد نم رادقم عفديف .لجرلا ةيد فصن ,ةأر;ا
 ريغ وهو ,]شر&ا وا[ ةموكحلا اهيفف ،اعرش ةردقم ةيانجلا نكت مل اذإو .تصقن ما تداز ,دبعلاك ,اهتميق

 لق ،اهباشتم عضو;ا سفن يف ةأر;او لجرلا ىلع ةيانجلل هب موكح;ا لا;ا نوكي نا نكميف ،ةدعاقلا هذهل لومشم
. رثك وا



 لق ،اهباشتم عضو;ا سفن يف ةأر;او لجرلا ىلع ةيانجلل هب موكح;ا لا;ا نوكي نا نكميف ،ةدعاقلا هذهل لومشم
. رثك وا

يناثلا دصق;ا
امهوحنو ضرلاو رسكلا ةيد

 .وضعلا كلذ ةيد سمخ ,يه عرشلا يف ردقم هل ناك وضع لك نم مظعلا رسك يف نا روهش;ا ]1047 ةلأسم[
 ,هتضر يفو .هرسك ةيد عبر ,هتحضوم يفو .هرسك ةيد سامخأ ةعبرأ هتيدف ,مثع &و بيع ريغ ىلع حلص ناف
 ثيحب وضعلا نع هكف يفو .هضر ةيد سامخا ةعبرا هتيدف ,مثع &و بيع ريغ ىلع ئرب ناف .وضعلا كلذ ثلث
 نكمي : لوقأ .هكف ةيد سامخا ةعبرا هتيدف ,مثع &و بيع ريغ ىلع حلص ناف ،هتيد اثلث ،Nطاع وضعلا حبصي
 دعاوقلا ضتقت ملام . عرشلا لصا يف ةتباث نكت مل ناو ،ةموكحلا وحنب ةتباث ,تايدلا نم ريداق;ا هذه لعج

 .هب مكحلا نوكيف ،دراو;ا ضعب يف رخا ارما ةربتع;ا
 نم رشع سمخ ,هماظع لقن يفو . لب&ا نم سمخ ,يهو ،ةيت&ا ةحضو;ا ةيد رهظلا ةحضوم يف ]1048 ةلأسم[

 . ةموكحلا وحنب نيرخ&ا نيدرو;ا لعج ][ طوح&او .هرسك ةيد ثلث أربت & يتلا هتحرق يفو .رهظ�ا ىلع لب�ا
 ةيد سامخا ةعبرا ,اهعدص يفو .ارانيد نوعبرا ,بيع ريغ ىلع تربج اذا ,ةوقرتلا رسك يف ]1049 ةلأسم[

 ,اهتحضوم يفو .ةموكحلا وحنب دراو;ا هذه لعج ابوجو طوح&او .اهرسك ةيد فصن ,اهماظع لقن يفو .اهرسك
 .لب&ا نم ةرشع ,ةيت&ا ةمشاهلا ةيدف ,ربجت ملو ترسك اذاو .ةحضو;ا ةيد

 فصن ,هعدص يفو .ارانيد نورشعو ةسمخ ,بلقلا نم ةبيرقلا عNض&ا نم علض لك رسك يف ]1050 ةلأسم[
 .ةموكحلا وحنب كلذ لعج ابوجو طوح&او .اهفصن ,هماظع لقن يفو .هرسك ةيد عبر ,هبقن يفو . كلذ

 .ريناند ةعبس ,هعدص يفو .ريناند ةرشع ,نيدضعلا يلت يتلا عNض&ا نم علض لك رسك يف ]1051 ةلأسم[
 .ةموكحلا وحنب كلذ لك لعج ابوجو طوح&او .ريناند ةسمخ,هماظع لقن يفو .رانيد فصنو نارانيد ,هبقن يفو

 .ةيت&ا ةحضو;ا ةيد اهيلعف ,هتحضوم اماو
 لاحلا كلذكو ،ةيدلا عبر ,هيقش دحا ىنثنا اذاو .ةيدلا فصن ,هاقش ىنثنا اذا ,ردصلا ضر يف ]1052 ةلأسم[

. ةيت&آ ةحضو;ا ةيد ,:فكلاو ردصلا ةحضوم يفو .ةموكحلا وحنب هلك كلذ لعج ابوجو طوح&او . :فتكلا يف
 ,هعدص يفو .رانيد ةئام ,ديلا ةيد سمخ ،بيع &و مثع ريغ ىلع ربج اذا ,بكن;ا رسك يف ]1053 ةلأسم[

 ةيد ,ثلث اذا هضر يفو .ارانيد نوسمخ ,هماظع لقن يفو . ارانيد نورشعو ةسمخ هبقن يفو .ًارانيد نونامث
.ةمشاهلا ةيد ,ربجي مل اذا هرسك يفو .ةموكحلا كلذ وحنب لعج ابوجو طوح&او .ارانيد نوثNث ,هكف يفو .سفنلا

 نوسمخ ,اهماظع لقن يفو .ديلا ةيد سمخ ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,دضعلا رسك يف ]1054 ةلأسم[
 ةيدف ,ربجي ملو رسك اذاو . ةموكحلا وحنب كلذ لك لعج ابوجو طوح&او .نورشعو سمخ ,اهبقن يفو .ارانيد

 .ةحضو;ا ةيد ,هتحضوم يفو . ةمشاهلا
 يتبصق ىدحا رسك يفو .سفنلا ةيد ثلث ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,دعاسلا رسك يف ]1055 ةلأسم[

 ةئام ,اهماظع لقن يفو .رانيد نونامث ,اهعدص يفو .رانيد ةئام ,مثع &و بيع ريغ ىلع تربج اذا ,دعاسلا
 نوثNثو ةثNث ,اربت & يتلا اهتحرق يفو .ارانيد نوسمخ ,اهتذفان يفو .ارانيد رشع انثا ,اهبقن يفو .رانيد
 :تبصقلا ىدحا وا دعاسلا رسك اذاو .ةموكحلا وحنب كلذ لك ىلع لمعلا ابوجو طوح&او .رانيد ثلثو ارانيد

 .ةحضو;ا ةيد ,هتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيدف ,ربجنت ملو
 يفو .ارانيد نونامث ,هعدص يفو .رانيد ةئام ,بيع &و مثع ريغ ىلع ربج اذا ,قفر;ا رسك يف ]1056 ةلأسم[
 ,مثع اذا هضر يفو .ارانيد نوثNث ,هكف يفو . ارانيد نورشعو ةسمخ ,هبقن يفو .ارانيد نوسمخ ,هماظع لقن

 .ةحضو;ا ةيد ,هتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيدف ,ربجني ملو رسك اذاو .سفنلا ةيد ثلث
 نوسمخ ,امهدحا رسك يفو .رانيد ةئام ,بيع &و مثع ريغ ىلع اربج اذا ,نيدنزلا Nك رسك يف ]1057 ةلأسم[

 .ةموكحلا وحنب هلك نوكي نا ابوجو طوح&او .اهرسك ةيد فصن ,امهماظع لقن يفو .ارانيد
 اضيأ ةموكحلا وحن ىلع ،ديلا ةيد ثلث ،مثع &و بيع ريغ ىلع ربج اذا ,نيدنزلا دحا ضر يف ]1058 ةلأسم[

 .ابوجو طوح&ا ىلع
 نوثNثو نانثا ,اهعدص يفو .ارانيد نوعبرا ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,فكلا رسك يف ]1059 ةلأسم[
 ةثNث ,اربت & ةحرق يفو . اهرسك ةيد عبر ,اهبقن يفو .رانيد فصنو ارانيد نورشع ,اهماظع لقن يفو .ارانيد



 نوثNثو نانثا ,اهعدص يفو .ارانيد نوعبرا ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,فكلا رسك يف ]1059 ةلأسم[
 ةثNث ,اربت & ةحرق يفو . اهرسك ةيد عبر ,اهبقن يفو .رانيد فصنو ارانيد نورشع ,اهماظع لقن يفو .ارانيد

 يفو ةمشاهلا ةيدف ,ربجت ملو ترسك اذاو .ةموكحلا وحنب هلك نوكي نا ][طوح&او .رانيد ثلثو ارانيد رشع
.ةحضو;ا ةيد ,اهتحضوم

 .رانيد ثلثو ارانيد نوثNث ةثNث ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,فكلا ماهبا ةبصق رسك يف ]1060 ةلأسم[
 ,اهبقن يفو .رانيد اثلثو ًارانيد رشع ةتس ,اهماظع لقن يفو .رانيد اثلثو ارانيد نورشعو ةتس ,اهعدص يفو
 يفو . ةموكحلا وحنب نوكي نا كلذ لك يف ابوجو طوح&او . ريناند ةرشع ,اهكف يفو . رانيد ثلثو ريناند ةينامث

 .عبص&ا ةيد رشع ,اهتحضوم
 نورشع ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,ماهب&ا ريغ ,فكلا عباصا نم ةبصق لك رسك يف ]1061 ةلأسم[

 وحنب كلذ لك نوكي نا ][طوح&او .رانيد ثلثو ريناند ةينامث ,نهنم ةبصق لك لقن يفو . رانيد اثلثو ارانيد
 . عبص&ا ةيد رشع ,اهتحضوم يفو .ةموكحلا

 ةتس ,مثع &و بيع ريغ ىلع ربج اذا ,فكلا يف ماهب&ا نم رفظلا هيف يذلا لصف;ا رسك يف ]1062 ةلأسم[
 رشع ةثNث ,اهعدص يفو .اهتحضوم يف اذكو .رانيد سدسو ريناند ةعبرا ,اهبقن يفو .رانيد اثلثو ارانيد رشع

.ةموكحلا وحنب اهلك نوكت نا ىلع ابوجو طوح&او .ريناند ةسمخ اهماظع لقن يفو .رانيدلا ثلثو ارانيد
 اثلثو ارانيد رشع ةتس ,]ماهب&ا ريغ[ فكلا يلت يتلا عبر&ا عباص&ا نم لصفم لك رسك يف ]1063 ةلأسم[
 .رانيد ثلثو ريناند ةينامث ,اهماظع لقن يفو .رانيد ثلثو ارانيد رشع ةثNث ,نهنم ةبصق لك عدص يفو . رانيد
 .ةموكحلا وحنب كلذ لك لعج ابوجو طوح&او .ريناند ةسمخ ,اهكف يفو .رانيد سدسو ريناند ةعبرا ,اهبقن يفو

 .ةمشاهلا ةيدف ,مظعلا مشهت ولو .عبص&ا ةيد رشع ,اهنم ةحضو;ا يفو
 يفو .رانيد ثلثو ارانيد رشع دحا ,]ماهب&ا ريغ[ عبر&ا عباص&ا نم طسو&ا لصف;ا رسك يف ]1064 ةلأسم[

 ثلثو ريناند ةسمخ ,هماظع لقن يفو .رانيد ثلثو نارانيد ,هبقن يف و .رانيد فصنو ريناند ةينامث ,هعدص
 رشع ,هتحضوم يفو . ةموكحلا وحنب كلذ لك نوكي نا ابوجو طوح&او .رانيد اثلثو ريناند ةثNث هكف يفو .رانيد

.ةمشاهلا ةيد ,همشهت يفو .عبص�ا ةيد
 سامخا ةعبراو ريناند ةسمخ ,]ماهب&ا ريغ[ عبر&ا عباص&ا نم ىلع&ا لصف;ا رسك يف ]1065 ةلأسم[

 ,هتحضوم يفو ,رانيد ثلثو ريناند ةسمخ ,هماظع لقن يفو .ارانيد سمخو ريناند ةعبرا ,هعدص يفو .رانيدلا
 لك يف ابوجو طوح&او .رانيد اثلثو ريناند ةثNث ,هكف يفو .رانيد اثلثو نارانيد ,هبقن يفو .رانيد ثلثو نارانيد

 .ةموكحلا وحنب هنوك كلذ
 ,هعدص يفو .]رسكلاب[ لجرلا ةيد سمخ ,بيع &و مثع ريغ ىلع ربجف ,رسك اذا كرولا مظع يف ]1066 ةلأسم[

 ,هتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيد ,مثع اذا هضر يفو .ارانيد نوسمخ ,هماظع لقن يفو .هرسك ةيد سامخا ةعبرا
 وحنب ]ةحضو;او ةمشاهلا ةيد ريغ يف[ كلذ نوكي نا ابوجو طوح&او .ارانيد نوثNث ,هكف يفو .ةحضو;ا ةيد

 . ةموكحلا
 ,تمثع ناف . ]رسكلاب[ لجرلا ةيد سمخ ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربجف ,ترسك اذا ذخفلا يف ]1067 ةلأسم[
 اذاو .اهرسك ةيد ,اهماظع لقن يفو . اهرسك ةيد ,اهبقن يفو .ارانيد نونامث ,اهعدص يفو .لجر ةيد اهتيدف

 ناف .ةموكحلا وحنب نوكي نا كلذ لك يف ابوجو طوح&او . اهرسك ةيد ثلث اهتيدف ،اربت & ةحرق اهيف تناك
 .ةحضو;ا ةيد ,اهتحضوم يفو .حلصت ملو ماظعلا تلقن اذا اذكو ، ةمشاهلا ةيدف ,ربجت ملو ترسك

 .ارانيد نونامث ,اهعدص يفو .رانيد ةئام ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,ةبكرلا رسك يف ]1068 ةلأسم[
 اهضر يفو .ارانيد نوثNث ,اهكف ةيدو .ارانيد نوسمخ ,اهماظع لقن يفو .ارانيد نورشعو سمخ ,اهبقن يفو

 وحنب هلعج كلذ لك يف ابوجو طوح&او .اهرسك ةيد ,اربت & يتلا اهتحرق يفو .سفنلا ةيد ثلث ,تمثع اذا
 ةيد ,اهتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيدف ،حلصت ملو اهماظع تلقن وا ربجت ملو ةبكرلا ترسك اذاو .ةموكحلا

 .ةحضو;ا
 ارانيد نوتسو ةئام ,مثعلا عمو .رانيد ةئام ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج اذا ,قاسلا رسك يف ]1069 ةلأسم[

 ,اهبقن ةيدو .ارانيد نورشعو ةسمخ ,اهتذفانو ,اهماظع لقن يفو . ًارانيد نونامث ,اهعدص يفو .رانيد اثلثو
 لك يف ابوجو طوح&او .رانيد ثلثو ارانيد نوثNثو ةثNث ,اربت& يتلا ,اهتحرق يفو .افصن و ارانيد رشع ىنثأ

 ةيد ,اهتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيدف ,تمشهت وا ربجنت ملو قاسلا ترسك اذاو . ةموكحلا وحنب هلعج كلذ



 لك يف ابوجو طوح&او .رانيد ثلثو ارانيد نوثNثو ةثNث ,اربت& يتلا ,اهتحرق يفو .افصن و ارانيد رشع ىنثأ
 ةيد ,اهتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيدف ,تمشهت وا ربجنت ملو قاسلا ترسك اذاو . ةموكحلا وحنب هلعج كلذ

 .ةحضو;ا
 اذا ,امهادحا ضر يفو .سفنلا ةيد ثلث ,بيع &و مثع ريغ ىلع اهتربج اذا ,:بعكلا ضر يف ]1070 ةلأسم[
 & يذلا اهرسك يفو .ةموكحلا وحنب هلعج كلذ لك يف ابوجو طوح&او .كلذ فصن ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربج

. ةحضو;ا ةيد ,اهتحضوم يفو .ةمشاهلا ةيد ,اهمشهتو ربجني
 ةيد فصن ,اهماظع لقن يفو .رانيد ةئام ,بيع &و مثع ريغ ىلع تربجف ,ترسك اذإ ,مدقلا يف ]1071 ةلأسم[

 وحنب هلك نوكي نا ][ طوح&او .اهرسك ةيد عبر ,اهتبقان يفو .رانيد ةئام ,دسنت & يتلا اهتذفان يفو .اهرسك
 .ةموكحلا

 نورشعو ةتس ,اهماظع لقن يفو .ديلا نم ماهب&ا ةيدك ,مدقلا يلت يتلا ماهب&اةبصق رسك ةيد ]1072 ةلأسم[
 وهو[ ماهب&ا نم ىلع&ا ءزجلا رسك ةيدو . ديلا يف اهتيدك ,اهكفو ,اهبقنو ,اهتحضوم ةيدو .رانيد اثلثو ارانيد
 لقن يفو . اهعدصو ,اهبقنو ,اهتحضوم يف لاحلا اذكو .ديلا يف ماهب&ا نم ىلع&ا رسك ةيدك ,]رفظلا يف يذلا

 ىوس[ عبر&ا عباص&ا نم لك ةبصق رسك يفو .ريناند ةسمخ ,اهكف يفو .رانيد ثلثو ريناند ةينامث ,اهماظع
 ,اهتحضوم ةيدو .رانيد ثلثو ارانيد رشع ةثNث , اهعدص ةيدو . ارانيد اثلثو ارانيد رشع ةتس ,]ماهب&ا

 لوقنو .رانيد ثلثو ارانيد نوثNثو ةثNث ,مدقلا يف اربت & ةحرق يفو . ديلا يف اهتيدك ,اهماظع لقنو ,اهبقنو
 ,اهل ناف ةمشاهلاو ةحضو;ا &ا ، ةموكحلا وحنب هلك نوكي نا ,فكلا اهيف امب ,ةقباسلا لئاس;ا يف انلق امك ,انه

 .اعرش ةتباث ةيد
 ارانيد رشع ةتس ،]ماهب&ا ريغ[ مدقلا نم عبر&ا عباص&ا نم لك نم ريخ&ا لصف;ا رسك يف ]1073 ةلأسم[
 ارانيد رشع دحا ,اهنم طسو&ا لصف;ا رسك يفو .رانيد ثلثو ارانيد رشع ةثNث ,اهعدص يفو .رانيد ثلثو

 .رانيد اثلثو ريناند ةسمخ ,اهماظع لقن يفو .رانيدلا سامخا ةعبراو ريناند ةينامث ,اهعدص يفو هرانيد اثلثو
 يف كلذكو ،ديلا يف هتيدك ,اهنم ىلع&ا لصف;ا رسك ةيدو .ريناند ةثNث ,اهكف يفو .ديلا يف هتيدك ,اهبقن ةيدو
 سامخا ةعبراو نارانيد ,اهكف يفو .رانيد سمخو نارانيد,اهماظع لقن يفو .ثلثو رانيد ,اهبقن يفو . اهعدص

 .ةموكحلا وحنب نوكي نا كلذ لك يف ابوجو طوح&او .رانيدلا
 .عبص&ا ةيد رشع ،هلحم ناك امنيا ،عبصا لكل ةحضو;ا ةيد ]1074 ةلأسم[

 ناف .رانيد ةئام اهتيدف , ندبلا فارطا نم ئش يف ةقلط وا رجنخ وا حمر نم ,ةذفان تذفن ول ]1075 ةلأسم[
.اضيا اهتيد اهل ناك ،ةيارس وا رثكا وا نابيع اهيف لصح

 .همظع رسك ةيد ثلث ,اربت مل اذا وضع لك ةحرق يف ]1076 ةلأسم[
 &و ,هتيد امهنم لكلف ،كلذك رخ&ا اهضعب عم ،اعرش ةردق;ا ةيدلا هيفام ضعب عمتجا اذا ]1077 ةلأسم[

 تناكو ،:تبترتم اتناكو ، افرع نامزلا يف دحاو موجه وا ةدحاو ةبرضب ناتيانجلا تناك اذا ،معن . لخادتت
.لاكشا ,كلذ قNطا يفو .ظلغ&ا يف ظلغ&ا ريغ ةيد تلخدو ،ىرخ&ا نم ظلغا امهادحا ةيد

ثلاثلا دصق;ا
ءاضع�ا عفانم ىلع ةيانجلا تايد

:دراوم ددع يف ةتباث يهو
 .لقعلا : لو&ا درو;ا

 لقعلا عجر اذا اميف ةيدلا توبث يفو .ةلماك ةيدلا ,ةNصلا تاقوا كردي & ,انونجم درفلا حبصي ثيحب ،هباهذ يف
 ىلا عجري ملو ةنسلا تمت اذا اماو .ةموكحلا هيف عجر;اف ,هيلعو ،توبثلا مدع برق&ا لب .لاكشا ,ةنسلا ءانثا

 .كلذ دعب عجر ناو ،ةيدلا قحتسا ,هلقع
 ،كلذ وحنو ,نايسنلا ريثك وا اهيفس هنوك وا هلقع ناصقن ,بجوا امب ,صخش ىلع ىنج اذا ]1078 ةلأسم[

 ةنس هترود تناك اذا اماو .ةنس نم لقا هترود نوكت ايراودا انونج بجوا اذا كلذكو .ةموكحلا هيف عجر;اف
 .افرع Nيئض هلقع رود ناك اذا ةصاخو ،ةيدلا عجر;اف ،رثكاف

 ,ةدحاو ةبرضب لقعلا باهذو ةجشلا تناك اذا هنا :ليق ,هلقع اهب بهذ ,ةجش اصخش جش ول ]1079 ةلأسم[
 .اقلطم لخادتلا مدع رهاظلاو ،Nخادتي مل :تبرضب اناك ناو ،امهاتيد تلخادت



 ,ةدحاو ةبرضب لقعلا باهذو ةجشلا تناك اذا هنا :ليق ,هلقع اهب بهذ ,ةجش اصخش جش ول ]1079 ةلأسم[
 .اقلطم لخادتلا مدع رهاظلاو ،Nخادتي مل :تبرضب اناك ناو ،امهاتيد تلخادت

 دمعلا عم هتوبث برق&ا نا ريغ .لاكشا هيف ,& ما لقعلا باهذا يف دمعلا عم صاصقلا تبثي له ]1080 ةلأسم[

 .هفNخب ][طايتح&ا ناك ناو . ةجيتنلا ىلا دصقلاو
 هعزفا ولف ،هريغ وا هسار ىلع برضلا امهيف ببسلا نوك :ب ,لقعلا ىلع ةيانجلا يف قرف & ]1081 ةلأسم[

. هرحس ول اذكو ،ةلماك ةيدلا هيلعف ,هلقع بهذف
 ىلا ريص;او ,ةيدلا عاجرا :عت ،ةنس لNخ ،لقعلا داع مث ،ةيدلا عفدو ،ةيانجلاب لقعلا بهذ ول ]1082 ةلأسم[

 .ةموكحلا
 ،ةربخلا لها هيف عجر;اف ،هناصقن وا لقعلا باهذ يف ,هيلع ينج;ا يلوو يناجلا فلتخا ول ]1083 ةلأسم[

 عم يناجلا لوق لوقلاف ,حضتي مل ناو .وهف ,هلNتخا تبث ناف .][ طوح&ا ىلع ددعتلاو ةلادعلا مهيف ربتعيو
 .هنيمي

. عمسلا : يناثلا درو;ا
 ,ريبكلاو ريغصلا :ب كلذ يف قرف & .ةيدلا فصن ,:نذ&ا ىدحا عمس باهذ يفو .ةلماك ةيد هلك هباهذ يف
 هيفف ،هب دتعم لكشب هعمس فعض ةيانجلا تبجوا اذاو .اهحيحصو نذ&ا عوطقمو ،هيوقو عمسلا فيعضو

 .همكح لكل ناك ،ىرخ&ا يف هفعضو :نذ&ا ىدحا يف هعاطقنا تبجوا اذاو .ةموكحلا
 وا هركنا اذا اماو .يناجلا هقدص نا ,هلوق لبق ,هلك هعمس باهذ ىعداف ,لجر ىلع ىنج اذا ]1084 ةلأسم[

 عمسي هنا نابو ,فNخلا فشكنا ناف ،هرما نع لاسيو هلاؤسب لفغتسيو دصرتيو ،ةنس ىلا لّجا .ملعأ & :لاق
 ،ةماسقلاب يتاي نا هيلع ينج;ا ىلعف ,فNخلا فشكني مل ناو .ةيدلاب ةبلاط;ا هل سيلف ,كلذب نادهاش دهش وا
 قحتسي ذئدنعف ،تارم تس وه فلح &او ،اتاتب عمسي & هنا ىلع ,اودجو نا صاخشا ةسمخو وه فلحي ناب

 .ةيدلا
 هيلعف &او .وهف ,ةنيبلاب كلذ تبث ناف ،:نذ&ا اتلك عمس يف صقنلا هيلع ينج;ا ىعدا ول ]1085 ةلأسم[
 ناك ناو .دحاو لجر هعم فلحو وه فلح هعمس ثلث باهذ وه ناك نا ىعد;ا نا ىنعمب .ةبسنلاب ةماسقلا

 .اذكهو ,نNجر هعم فلحو وه فلح هعمس هفصن باهذ ىعد;ا
 دست ناب .هل ةحيحصلا نذ�ا ىلا نذ�ا كلت تسيق ،:نذ�ا ىدحإ عمس يف صقنلا ىعدا ول ]1086 ةلأسم[
 نئمطا وا ملع ناف .عمسا & : لوقي ىتح ،هنع دعابتيو هب حاصيو ،ةحيحصلا قلطتو ،اديج ادس اهيلع ينج;ا
 .Nف &او ،قدص دقف ,ناتفاس;ا تواست ناف ،كلذك رخا فرط نم هيلع داعي مث ,ناك;ا كلذ مّلعي &او ،وهف ،هقدصب
 ناف .عمسا & :لوقي ىتح ،اهريغب وا ةحيصلاب ربتخيو .اديج ادس ةحيحصلا دستو ,ةصقانلا قلطت كلذ دعب مث

 :ناتفاس;ا حسمت مث .قدص دقف ,ريداق;ا تواست ناف .رابتخ&ا هيلع رركي &او ،وهف ,هقدص نم نئمطا وا ملع
 ،توافتلا ةبسنب ،ذئدنع ةيدلا ذخؤتو ،اهيلع ينج;ا نذ&ا عامس ةفاسمو ,ةحيحصلا نذ&ا عامس ةفاسم

 حضاولا نمو .هينذأ ىدحإ عمس يف صقنلا نم يعدي ام ىلع ةماسقلاب ــ][طوح&ا ىلع ــ هنايتا دعب ،هل ىطعتو
 وا عمسلا ةليقث وا ءامص تناك اذا اماو .افرع ةحيحص ىرخ&ا نذ&ا تناك اذا امب ةصاخ ةقيرطلا هذه نا
 عوجرلا نم دب& لب . حصت & ,ةقيرطلا هذهف ،ىرخ&ا نم ىوقا تناك اهيلع ينج;ا هنذا نا ,هيلع ينج;ا ىعدا

 .ةربخلا لها ىلا اسار
 باهذل ةيدو عطقلل ةيد :ناتيد هيفف ،اهعمس باهذ امهنم ةدحاولا وا :نذ&ا عطق تبجوا اذا ]1087 ةلأسم[

 .فصنو ةيد هيلعف ،:نذ&ا اتلك نم هلك عمسلا بهذف :نذ&ا ىدحا عطق ولو .عمسلا
 ,عامسلا ىلع اهبجح ئش قيرطلا يف عقو نكل ،ةعماسلا ةوقلا داسف مدعب ,ةربخلا لهأ دهش ول ]1088 ةلأسم[

. ةيدلا توبث رهاظلاف مرو وا رجحك
 ىرخ&او عمسلل امهادحا .:تيد توبث رهاظلاف , هقطن لطعتف , يبصلا عمس ىلع ىنج اذا ]1089 ةلأسم[
 باهذب قطنلا بهذ ىتم مكحلا هقحلي نكلو .قطنلا ىلع هبيردت ىلع اقباس هممص ناك ول حضاو اذهو .قطنلل

 . ضرفلا دعب ناو ،عمسلا
 ىطعا ناو .يناجلا ةمذ يف ةيدلا ترقتسا ،كلذب ةربخلا لهأ دهش وا عمسلا دوع مدعب ملع ول ]1090 ةلأسم[
 ناو .ةموكحلا عجر;او ، ةيد Nف ،داع ناو .ةيدلا ترقتسا،دعي مل ناف ،ةفراعتم ةدم يف دوعلاب Nما ةربخلا لها



 ىطعا ناو .يناجلا ةمذ يف ةيدلا ترقتسا ،كلذب ةربخلا لهأ دهش وا عمسلا دوع مدعب ملع ول ]1090 ةلأسم[
 ناو .ةموكحلا عجر;او ، ةيد Nف ،داع ناو .ةيدلا ترقتسا،دعي مل ناف ،ةفراعتم ةدم يف دوعلاب Nما ةربخلا لها

 .اضيا تتبث ،ةد;ا لNخ تام ناو ،ةيدلا توبث برق&اف ،ةفراعتم ريغ ةدم يف داع
.رصبلا : ثلاثلا درو;ا

 .ةموكحلا ,هفعض يفو .ةيدلا فصن ,امهادحا نم هباهذ يفو .ةلماكلا ةيدلا ,:نيعلا اتلك نم لماكلا هباهذ يف
.ناتيانجلا لخادتت مل ،رصبلا باهذ ببس امم ,:علا وا سارلا برضك ,ىرخا ةيانج هعم ناك اذاو

 وا يناجلا هركنا ناو .ةيدلا هيلعف ،يناجلا هقدص ناف ،هلك هرصب باهذ هيلع ينج;ا ىعدا نأ ]1091 ةلأسم[
 ،هينيع ضمغ ىتح كلامتي مل ناف ،اهريغ وا سمشلاك ,ىوق رون لابق يف هينيع لعجب هيلع ربتخا .ملعا & :لاق
 ةماسقلا يهو نامي&اب راهظتس&ا عم ،ةيدلا قحتساو ,اقداص ناك ،:تحوتفم اتيقب ناو .هل ةيد &و ,بذاك وهف

 .عمسلا ىلع ةيانجلا يف اهانركذ يتلا
 ،ةفراعتم ريغ ةدم دعب داع نا اذكو .ةموكحلا اهيفو ،ةيد Nف ،ةفراعتم ةدم دعب رصبلا داع نا ]1092 ةلأسم[

 .ةيدلا تتبث ،Nصا دعي مل وا كلذ نع فشكي مل ناو .لو&ا نم باهذلا مدع نع هدوع فشك نكلو
 ,ىعدي ام ىلع ةنيبلا يناجلا ماقا ناف ,همدعو رصبلا دوع يف ,هيلع ينج;او يناجلا فلتخا اذا ]1093 ةلأسم[

 .هنيمي عم هيلع ينج;ا لوق لوقلاف &او ،وهف
 ينج;ا ربتخا .ملعا & :لاق وا ،يناجلا هركناو ،هينيع ىدحا يف ناصقنلا هيلع ينج;ا ىعدا ول ]1094 ةلأسم[
 كلذ عم ــ نكلو .]1086 ةلأسم[ يف نذ&ا يف قبس امك ،ةحيحصلا :علا ىلا امهيلع ينج;ا :علا سايقب ،هيلع

 ءانبا نم وه نم :عب سايقلا ناك ،اعم :نيعلا يف صقنلا ىعدا ولو .ةماسقلا نم هيعدي ام تابثا يف دب& ــ
 .هنس

 ناك اذا كلذ وحنو .ًاظافخناو اولع ,تاهجلا ةفلتخم ضرا يف &و ،مئاغ موي يف :علا ساقت & ]1095 ةلأسم[
.لاحلا ةفرعم نع اعنام

 يف يذلاو شمع&او لوح&ا ىتح ،هفيعضو رصبلا ديدح :ب رصبلا ىلع ةيانجلا يف قرف & ]1096 ةلأسم[
 .راصب&ا نع هعنمي Nه وحنو ضايب هنيع

 ىنج ولو .اهيف راصب&ا ةيد لخادتتو .ةدحاو ةيد ,هيلع ناك ،امامت اهدسفا وا ةقدحلا علق ول ]1097 ةلأسم[
.ناتيانجلا لخادتت مل ،هراصبا بهذف هسار جش ول امك ،كلذ ريغب هيلع

 هعزفا ول امك ،رخا ببسب كلذ لصح ول لب .دسجلا ىلع ةيانجب رصبلا باهذ نوكي نا :عتي & ]1098 ةلأسم[
 .ةيدلا هيلعف ،كلذ ريغ وا هيلع رحس وا هشهدا وا هنزحا وا

 يذلا رابتخ&ا رسيتي ملو ،ةربخلا لها &و ،ةنيب نكت ملو ،ةمئاق :ع و رصب باهذ ىعدا ول ]1099 ةلأسم[
. هل ىضقو ةماسقلا مكاحلا هفلحا ،هحرش قبس

 .مشلا :عبارلا درو;ا
 بهذ ولو .ةموكحلا ,هفعض يفو .ةيدلا فصن ,امهدحا نم هباهذا يفو ،ةلماك ةيدلا ,نيرخن;ا Nك نم هباهذا يف

.ناتيانجلا لخادتت مل ,رخ&ا يف فعضو امهدحا نم
 .ةيدلا هيلعف ،يناجلا هقدص ناف .همش باهذ ,هيلع ةدراولا ةيانجلا بيقع هيلع ينج;ا ىعدا ول ]1100 ةلأسم[

 جتانلا ناخدلا وا ذوفنلا ةديدشلا حئاورلا نم هوحن ,قاّرحلاب هيلع ينج;ا ربتخا ملعا & :لاق وا هركنا ناو
 رهظتسي ذئدنعو .قداص وهف &او ،بذاك وهف ،كلذ وحنو سطع وا هسار ىحنو اهانيع تعمد ناف .اهنم

. ةيدلا قحتسيو ,]1084 ةلاسم[ يف انركذ يتلا ةماسقلاب
 راش;ا ةماسقلا هيلعف &او ،وهف ،يناجلا هقدص ناف ،مشلا يف صقنلا هيلع ينج;ا ىعدا اذا ]1101 ةلأسم[

 .اهيلا
 ،ةفراعتم ريغ ةدم دعب داع ناو ،ةموكحلا هلو ,ةيدلا قحتسي مل ،ةفراعتم ةدم يف مشلا داع نا ]1102 ةلأسم[
 ،ةيدلا قاقحتسا مدع ناب عضوم يأ يفو .ةيدلاف &او ،ةموكحلاف ،لو&ا يف هباهذ مدع نع افشاك كلذ ناك ناف

.اهدادرتسا يناجللف ،هيلع ينج;ا اهذخا دق ناكو
 لاز وا ،رخن;ا كلذ مش لازف هيرخنم عطق ول وا ،اضيا همش كلذب بهذف صخش فنا عطق ول ]1103 ةلأسم[

.همكح دحاو لكل ناكو .تايدلا لخادتت مل ،هلك مشلا
.قطنلا : سماخلا درو;ا



.همكح دحاو لكل ناكو .تايدلا لخادتت مل ،هلك مشلا
.قطنلا : سماخلا درو;ا

 ,هريغو برضب هباهذ يفو .اهريغو ,]990 ةلأسم[ رظنا ءاضع&ا تايد يف قبس ام ,ناسللا عطقب هباهذ يف 
 اهنم قبطني مل امف ،اهلك مجع;ا فورح هيلع ضرعت ناب .بهذ ام ةبسنب ةيدلا نم ,هضعب باهذ يفو ،ةلماك ةيد

 . هرادقمب ةيدلا هيلعف ,ايفرع اقطن
 .ناتيانجلا لخادتت مل ،كلذ وحنو ,هعمس باهذ وا هلقع باهذك ,ىرخا ةيانجب هقطن بهذ ول ]1104 ةلأسم[

 وا هركنا ناو .ةيدلا تتبث ،يناجلا هقدص ناف ،ايلك ةيانجلاب هقطن باهذ هيلع ينج;ا ىعدا ول ]1105 ةلأسم[
 وحنلا ىلع اضيا انه ةماسقلا رابتعا رهاظلاو .ةيدلا ذخا ,هقدص تبث ناف ،ةربخلا لها هربتخا ،ملعا & :لاق

 .][ طوح&ا ىلع هقطن ضعب باهذ ىعدا ول هوحنو ]1084 ةلاس;ا[ يف مدقت;ا
 .اهريغو ,]1102 ةلاسم[ Nثم رظنا ,هرئاظن يف مNكلا وه هيف مNكلاف ,قطنلا داع اذا ]1106 ةلأسم[

 ثيحب ,:يحللا ىلع ةيانجلاك ، عرشلا يف هل ريدقت & امم ناسللا يف Nقث ةيانجلا تبجوا اذا ]1107 ةلأسم[
 ،كلذ ريغو ,هيف ةواخر وا ناسللا يف ةبNص ةيانجلا تبجوا وا ,]لفس&ا كفلا ينعي[ امهكيرحت رسعي وا بعصي

 .ةموكحلا هيفف
 لك ىلعف ،رخ&ا هضعب بهذف ، رخا هيلع ىنج مث ، همNك ضعب بهذف صخش ىلع ىنج ول ]1108 ةلأسم[

 نم ةيقب :تيانجلا دعب هيلع ينجملل تيقب ول ام يف لاحلا حضتي هنمو .هتيانج يف بهذ ام ةبسنب ةيدلا امهنم
.هقطن

 ةيدلا ,ىلو&ا ةيانجلا يفف ،هناسل رخا وا وه عطقو ,هلك همNك بهذف صخش ىلع ىنج ول ]1109 ةلأسم[
 ةيناثلا يفو .ةبسنلاب ةيدلا ضعب اهيفف .همNك ضعب ىلو&ا ةيانجلا يف بهذ ولو .اهثلث ةيناثلا يفو ةلماكلا

.ةلماك ةيدلا
.قوذلا :سداسلا درو;ا

 موعطلا ضعبب ينعي ،هضعب بهذ ناو .ةموكحلا وحنب نوكت نا ][طوح&او ،ةلماك ةيدلا هيفف ،هلك قوذلا بهذ اذا

 نم اصلاخ ناك ام :انه داريو .اضيا ةموكحلا وحنب نوكت نا ][طوح&او .ةبسنلاب ةيدلا تتبث ،ضعب نود
.]هوحنو نفعلا معطك [ ةموهزلاو ةحول;او ةرار;او ةضومحلاو ةوNحلا :يهو ،هريغ عم بكرم ريغ موعطلا
 بجوو ،ةربخلا لها هربتخا &او ،وهف ،يناجلا هقدص ناف ،هباهذ وا هقوذ ناصقن ىعدا ول ]1110 ةلأسم[

.ةقباسلا ةماسقلاب راهظتس&ا
   . Nف &او ،ناتيانجلا تلخادت ناسللا عطق وه ناك ناف ،ىرخا ةيانج قوذلا باهذ عم نرتقا ول ]1111 ةلأسم[

 كلذ ضعب بهذ ولو .تايانجلا تلخادت ،هقوذ ىلا افاضم هقطن وا هتوص بهذف هناسل عطق ول ]1112 ةلأسم[
.لخادتي مل ,برضلاك ,رخا ببسب

. ]1102 ةلاسم[ Nثم رظنا .هرئاظن يف هانلق ام ,همكحف ,قوذلا داع ول ]1113 ةلأسم[
 ,ةيدلا ثلث عفد ,ىلو&او .ةيدلا : ليقو .ةموكحلاف ,غض;ا عطتسي ملف لفس&ا كفلا ىلع ىنج ول ]1114 ةلأسم[

 .ةموكحلا وحنب
.توصلا : عباسلا درو;ا

 اذكو .ةموكحلا رهاظلاف ،حب وا نغ ول امك توصلا ىلع صقنلا درو اذاو .ةلماكلا ةيدلا ,هلك توصلا باهذ يف
 هنارتقاو ,هراكناب عفارتلا روصو ,ةرتف دعب دوعلا روص نم ,هلاثما يف هانلق ام انه يتايو .رهج دعب تفخا ول

.عورفلا نم كلذ ريغو ىرخا تايانجب
 بهذ ناو .ةدحاو ةيد هيلعو ،قطنلا بهذ هلك توصلا بهذ ناف .قطنلا باهذ ريغ توصلا باهذ ]1115 ةلأسم[

 ةيانج كلذ ناك ,اهضعب وا اهقطن لاز ناف .فورحلاب قطنلا ءاقب نكما ,تفخا وا حب ول امك ,توصلا ضعب
.Nخادتي ملو ,ىرخا
.سمللا : نماثلا درو;ا

 سمللا ةيلباق باهذ يفف .ةيانجلا تتبث ول مكحلا توبث يف لاكشا &و ، ملعا ام ىلع ءاهقفلا هركذي مل دروم وهو
 ناف ,هوحنو ,يكلاب وا زخولاب ,ةلوهسب هسايق نكميو .ةبسنلاب ,دسجلا ضعب يفو .ةلماكلا ةيدلا ,هلك دسجلا نم



 سمللا ةيلباق باهذ يفف .ةيانجلا تتبث ول مكحلا توبث يف لاكشا &و ، ملعا ام ىلع ءاهقفلا هركذي مل دروم وهو
 ناف ,هوحنو ,يكلاب وا زخولاب ,ةلوهسب هسايق نكميو .ةبسنلاب ,دسجلا ضعب يفو .ةلماكلا ةيدلا ,هلك دسجلا نم

 هفارتقا وا ,هلاوز دعب سمللا عوجر نم ,هلثم يف قبس ام هيف يتايو .قداص وهف &او ,بذاك وهف ,هدي كرح
 .عجارف ,كلذ ريغو ,هراكناب عفارتلا روص وا ،ىرخا ةيانجب

 .ةموكحلاف &او ,ةيدلا نم اهلثامي ام قحتسا ،ةبسنلا ديدحت نكما ناف ,سمللا ةيلباق تلق ول ]1116 ةلأسم[
 تلخادت ،هحرقا وا هقرحا وا هدلج لازا وا هدي عطق ول امك ،وضعلا ىلع ةيانجلاب سمللا بهذ ول ]1117 ةلأسم[

 .لخادتت مل ,ىرخا ةيانج تلصحو ,هوحنو ,ءاودب وا سارلا ىلع برضب سمللا بهذ ناو .ناتيانجلا
.قنعلا رعص :عساتلا درو;ا

 دوع لامتحا نم ,هلاثما يف قبس ام ،هيف يتايو .عجارف ,ءاضع&ا تايد نم ,]1003 ةلأس;ا[ يف هانركذ دقو
.صوصعبلا رسك : رشاعلا درو;ا. عجارف ،هتوبث يف عفارتلا وا ىرخا ةيانجب نارتق&ا وا ,ةمNسلا

 هن& .عفان;ا ىلع ةيانجلا رابتعاب انه ,هانررك دقو . ءاضع&ا ىلع ةيانجلا نم ,]1041 ةلاس;ا[ يف هانركذ دقو
 انرشا ام اضيا هيف يتايو .قباسلا ليصفتلا ىلع ,هحير وا هطئاغ وا هلوب ةيانجلا هذهب هيلع ينج;ا كلمي & دق

 .عجارف ,قنعلا رعص يف هيلا
 .لوبلا سلس : رشع يداحلا درو;ا

 .ةموكحلا وا ,ةبسنلاب ةيدلا ,انايحا رطاقتلا عطقت يفو .هثودح ببس ناك امهم ،ارمتسم ناك اذا ةلماك ةيد هيفو

 .ةموكحلا وحنب نوكت نا ][طوح&او ,ةيدلا ثلث توبث برق&او
. :تيصخلا ةردا : رشع يناثلا درو;ا

 هتيدف ,هل عفانلا يش;ا عيطتسي & ثيحب ،هNجر تدعابت يأ ،حجف ناف .رانيد ةئامعبرا هيفو .امهخافتنا وهو
.سفنلا ةيد سامخا ةعبرا

.لازن&ا رذعت : رشع ثلاثلا درو;ا

. ةموكحلا وحنب نوكت نا ][ طوح&او ،ةيدلا ثلث هيف نا برق&او .روهش;ا ىلع ةلماك ةيدلا هيفو
.ءاضف&ا :رشع عبارلا درو;ا

 ما عامجلاب اهاضفأ ءاوس .ايبنجا يضف;ا ناك اذا ,ةلماك ةيدلا هيفو .ادحاو مدلاو لوبلا كلسم لعج وهو
طوح&ا .؟ ةدحاو مأ ناتيد هيلع لهف ,ادحاو ةثNثلا لعج ول اماو .دحاو طئاغلاو مدلا كلسم لعج ول اذكو .هريغب
 ناو .ةيدلا هيلعف ,عامجلا ريغب ناك ناف جوزلا وه يضف;ا ناك ولو .ةموكحلا وحنب نوكت نا ][طوح&او ،لو&ا ][
 اهغولب دعب كلذ ناك وا اهقلطي مل ناو .اضيا ةيدلا هيلعف ,اهقلطف ,:نس عست اهغولب لبق ناك ناف ,عامجلاب ناك
 كلسم عم ادحاو طئاغلا كلس;ا لعج ول اماو .ادحاو مدلاو لوبلا كلسم لعج يف اذه .هيلع ءيش Nف ,:نس عست

 .هريغ وا عامجلاب ناك ءاوس قباسلا ليصفتلاب ،ةيدلا هيلعف ،:كلس;ا وا مدلا
.:تفشلا صلقت :رشع سماخلا درو;ا

 .كلذ فصن ,امهادحا يفو ،ةيدلا ثلث امهيف نا برق&او .لاكشا نم ولخي & وهو .ةلماك ةيد هيف نا :خيشلا لاق

.ةموكحلا وحنب نوكي نا ][طوح&او
.مقعلا :رشع سداسلا درو;ا

 فلتخي & .امئاد امقع ناك اذا ,هيف ةلماكلا ةيدلا بوجو ,ةدعاقلا ىضتقمو .ملعا اميف ءاهقفلا هركذي مل امم وهو
 ببس ياب وا ءاضف&اب ،هريغ وا جوزلا وه يناجلا ناك ءاوس ،اهريغو ةجوزت;او ةريبكلاو ةريغصلا كلذ يف

 ،اهاضرب ناك ول ،معن .هنودب وا اهيلع ينج;ا ةأر;ا اضرب ناك ءاوسو .ةيحارجلا ةيلمعلا وا ءاودلاك ,رخا

 .ةموكحلا وحنب ةيدلا تابثا ][طوح&او .جوزلا وه ناك اذا ةصاخو ,يناجلا ةمذ ءاربا اهل ][طوح&اف
 .ليصافتلا هذه لكب ،كلذ يف ةأر;ا مقعك ,لجرلا مقع ]1118 ةلأسم[

 ناو ،هيلع ءيش Nف ،ةملس;ا ةديشرلا ةلقاعلا ةرحلا ةجوزلا ءاضرب ناك ناف ،اتقوم مقعلا ناك ول ]1119 ةلأسم[
.ةيدلا ثلث نع لقت نا يغبني &و ,ةموكحلا هيفف ,اهاضر ريغب ناك

 ريغ ,هيلع ةيد Nف , ]بلوللا[ عضو ىتح ,بوبحلاو ةيود&ا لوانتب ,لمحلا عناوم مقعلا نم سيل ]1120 ةلأسم[
 .هعضو بانتجا ابوجو طوح&ا نم نا

 .تايدلا تلخادت ،لجرلل نطابلا يلسانتلا زاهجلا وا ,ةيانجب محرلا ,علق نم مقعلا ببست نا ]1121 ةلأسم[



 .هعضو بانتجا ابوجو طوح&ا نم نا
 .تايدلا تلخادت ،لجرلل نطابلا يلسانتلا زاهجلا وا ,ةيانجب محرلا ,علق نم مقعلا ببست نا ]1121 ةلأسم[

 ةداعلا عانتماب ,ةأر;ا مقع ببست نا اذكو . ةنطابلا ءاضع&ا يف انلق امك ،ةدحاو ةيد يناجلا ىلع ناكو
 مل ،هوحنو حرجلاو برضلاك ,ةيانج ناك ناف ،رخا ءيشب ببست ول امأو . لازن&ا رذعتب لجرلا مقعو ,ةيرهشلا

 .ةصاخ ةيد عفد مزل ،ءاودلا لوانتك ,ةيانج نكي مل ناو .تايدلا لخادتت
.ءاضع&ا للش :رشع عباسلا درو;ا

 ةيد ,هلش يف ناف ,ركذلا &ا .ةلماكلا هتيد بوجو ][ طوح&ا ناك ناو .وضعلا كلذ ةيد ثلث ,وضع لك للش يف
.هنم دشا لب ,®علا وه للشلا سيل هنا :ةظحNم عم .ةلماكلا سفنلا

 .ةموكحلا برق&او ,روهش;ا ىلع هتيد ثلث ,نسلا عادصنا يف ]1122 ةلأسم[
 ،ايئNقع بولطم ريغ وحنب ناك اذا ةيدلا تبثت امنا ،عفان;ا وا ءاضع&ا عطق نع هانلق ام لك ]1123 ةلأسم[

 ناك وا ،هريغ وا ضر; ,وضعلا لاصئتساك ،ايئNقع بولطم وحنب ناك اذا اماو .ةيانجلاو ءادتع&ا هيلع قدصيف
.ةموكح &و ةيد Nف ،ةيرهقلا هتافعاضم نم كلذ

 ءامغ&او ةشعرلاو فوخلا لوصحو مونلاك ,ةموكحلا ,ةيد اهل ردقي مل يتلا عفان;ا باهذ يف ]1124 ةلأسم[
.اهفانصاب ضارم&ا لوصحو

 عبارلا دصق;ا
 حارجلاو جاجشلا تايد

 ةلمعتسم تادرفم ناك اهنا رهاظلا نا ملعلا عم ،يليام جاجشلاو تاحارجلا تاحNطصا ريسفت يف مهنا ملعا
 نم يتاي ام مهفل Nيهست اهتفرعم نم ن&ا دب&و .يهقف حNطصا لكش ىلع يقبو ,اهضعب كرت مث ،برعلا دنع

 .هانجتحا املك ريسفتلا راركتل نيرطضم نوكن &و ,مNكلا
 مث .مدلا يرجت &و شدخت يتلا يهو ,]ةصراخلا [ ىمست :اهلوا :اولاق ثيح ،بيترتلاب اهنع ءاهقفلا ملكت دقو

 غلبت يتلا يهو ,]ةمحNت;ا[ مث .هعطقتو محللا عضبت يتلا يهو ,]ةعضابلا[ مث ،مدلا اهنم يتلا يهو ,]ةيمادلا[
 يتلا يهو ,]ةحضو;ا[ مث .مظعلا ىلع ةقيقر ةدلج قاحمسلاو ،مظعلا غلبت يتلا يهو ,]قاحمسلا[ مث .محللا يف
 نع ماظعلا لقنت يتلا يهو ,]ةلقن;ا[ مث .هرسكتو مظعلا مشهت يتلا يهو ,]ةمشاهلا[ مث .هرهظتو مظعلا حضوت

 ىلع يتلا ةقيقرلا ةرشقلا يهو ,غامدلا ما غلبت يتلا يهو ,]ةموما;ا[ مث .هيف ىلاعت �ا اهقلخ يذلا عضو;ا
 .غامدلا فوج يف ريصت يتلا يهو ,]ةفئاجلا[ مث . خ;ا

 ،هريغ يف صنلاك اهضعب لب ،:تريخ�ا ريغ يف حضاو اذهو .هريغو سارلا ىلع تاحNطص&ا قدص رهاظلاو
 عاخنلا ىلا ةبسنلاب ساقت نا نكميف :تريخ&ا اما .سارلا بناج يف افرع هب دتعم محل دجوي & ذا ،ةمحNت;اك
 .ةفئاج يهف ,هيف تلخد ناو ةمومام يهف ,هيف لخدت ملو ,هترشق ىلا ةبرضلا تغلب ناف .مظع لك لخاد يف يذلا
 امك ةيد تايانجلا نم فانص&ا هذه نم لكلو .اذكهو ,ةمشاه يهف ,Nصا عاخنلا غلبت ملو ,مظعلا ترسك ناو

 :يلي
 .ةموكحلا وحنب نوكت نأ ىلو&او ,ةيدلا نم ءزج ةئم نم ءزج اهيفو ،تNمه;اب ,ةصراخلا : &وأ

.ةموكحلا وحنب نوكت نا ىلو&او .ناريعب اهيفو .ةيمادلا : ايناث
.رعابأ ثNث اهيفو .ةغضابلا : اثلاث

.رعابا ثNث نوكت نا ىلو&او ,ةموكحلا اهيفو .ةمحNت;ا : ًاعبار
 .لب&ا نم عبرا اهيف .قاحمسلا : اسماخ
. لب&ا نم سمخ اهيف .ةحضو;ا : اسداس

 .حرج نكي مل ناو ،مظعلا رسكب مكحلا قلعتيو .لب&ا نم ةرشع اهيفو .ةمشاهلا : اعباس
 . حرج كانه نكي مل ناو لقنلاب مكحلا قلعتيو .لب&ا نم ةرشع سمخ اهيفو .ةلقن;ا : ًانماث

 .لب&ا نم نوثNثو ثNث اهيف يفكيو .ةيدلا ثلث اهيفو .ةمومأ;ا : ًاعسات
 .ةدايزلا نم ةحلصم مكاحلا هاري امب يأ .ةموكحلاب اهيلع ديزت نا نكميو .ةموما;ا يف ام اهيفو .هقئاجلأ :ارشاع

 يف &إ نوكت& يهو ,غامدلا فوج ىلا لصت يتلا يهو ،ةصاخ غامدلا ىلع تناك اذا ,]ةغمادلا[ ىمستو



 .ةدايزلا نم ةحلصم مكاحلا هاري امب يأ .ةموكحلاب اهيلع ديزت نا نكميو .ةموما;ا يف ام اهيفو .هقئاجلأ :ارشاع
 يف &إ نوكت& يهو ,غامدلا فوج ىلا لصت يتلا يهو ،ةصاخ غامدلا ىلع تناك اذا ,]ةغمادلا[ ىمستو

 .هلك ندبلل ةماع ,ةفئاجلاو .سأرلا يف ةفئاج يه ,ةغمادلاف .سأرلا
 ,افرع ةدحاو ةيانجب اتناك اذا اهنم ىلع&ا يف ةينادلا ةبتر;ا لخدت ,بتار;ا نم هانركذ اميف ]1125 ةلأسم[

 .:صخش وا دحاو صخش نم انوكت نا :ب قرف نود نم .هتيد امهنم لكلف ,:نامز يف :تيانجب اتناك اذا اماو
 هيانجب ىرخ&اب :تحضو;ا ىدحا رخا لصوا ولو . هتيد امهنم لكلف ، :تحضوم حضوا ول ]1126 ةلأسم[

 كلذ بجوي لهف ،ةيارسلاب وا يناجلا لعفب ناك ناو .رده وهف ,هيلع ينج;ا لعفب كلذ ناك ولو .اهتيد هيلعف ،ةثلاث
 ناك اذا ,ةثلاث ةحضوم هنا برق&او ،لاوقا لب ,هوجو ؟ ليصفت هيف وا ؟ ةثلاث ةحضوم وا ؟ :تحضو;ا داحتا

 .ةموكحلا اهيفف ةيارسلاب تناك اذا اماو .يناجلا لعفب
 ,لق&ا ةيد اهيف لخدتو ,اقمع غلب&ا ةيد تذخا ،ةدحاولا ةيانجلا يف ةجشلا ريداقم تفلتخا اذا ]1127 ةلأسم[
 بجاولاف ,ةحضو;ا يه اقمع غلب&او ،ةمحNتم اهنم رادقمو ةصراخ اهنم رادقم ناك اذا امك .ةفعاض;ا بجت &و

 .ةحضو;ا ةيد وه
 ,سأرلا حرج ناك ناف .همكح وضع لكل ناك ،سارلاو ديلاك ،صخشل :فلتخم نيوضع حرج اذا ]1128 ةلأسم[
 ول نكلو .:تبرضب مأ ةدحاو ةبرضب ناحرجلا ناك ءاوس :تيدلا اتلك عفد بجو ،ةصراخ ,رخ&ا حرجو ,ةحضوم

 ةيد هيفف ،فكلاو عارذلا وا سأرلاو ةهبجلاك ، Nًصتم ًاحرج :عضوم ,دحاو وضع نم ,ةدحاو ةيانجب حرج

 .هفNخ اديكا ][طوح&ا ناك ناو .ةدحاو
 اهلعجب عبارو ةلقنم اهلعجب ثلاث ىنجو ،ةمشاه اهلعجب رخا ىنجف ،ةحضومب صخش ىنج ول ]1129 ةلأسم[
 ]ةمشاهلاو ةحضو;ا :ب توافتلا هبام وهو[ لب&ا نم سمخ ,يناثلا ىلعو .لب&ا نم سمخ ,لو&ا ىلعف :ةمومام
 وهو [لب&ا نم ةرشع نامث ,عبارلا ىلعو ]ةلقن;او ةمشاهلا :ب توافتلا هبام وهو [لب&ا نم سمخ ,ثلاثلا ىلعو

 ىلعو ةلقن;ا ةيد لك ,ثلاثلا ىلعو ةمشاهلا ةيد لك ,يناثلا ىلع :ليقو .]ةموما;او ةلقن;ا :ب توافتلا هبام

 . ][طوحاو برقا لو&او .ةموما;ا ةيد لك ,عبارلا
 ،ارده ,ىلو&ا ةبرضلا تناك ول ام ,ةقباسلا ةلأس;ا يف اهانفرع يتلا ةدعاقلا تاقيبطت نم ]1130 ةلأسم[
 اهلمكاو ،اهدعب يتلا وأ اهدعب يتلا ىلا ناج اهلمكاف ،هسفن هيلع ينج;ا لبق نم وا ًاردق وا اصاصق اهنوكل

 .:تبرضلا :ب قرفلا رادقم &ا ةانجلا ىلع ,بجي& هناف .اذكهو ,اهريغ ىلا ثلاث
 حNسلا لخدي يأ ،هفيجي مث بنجلا يذاحي نا ىلا فتكلا قشي نا لثم .هفاجا مث وضع حرج ول ]1131 ةلأسم[

 :ب قرفلا يناثلا ىلعو ,هتبرض ةيد ,لو&ا ىلع بجي هنا انفرع دقف ،نانثا لعافلا ناك ناف .فوجلا ىلا
 ةيد عفدي وهف ةجيتنلابو .نيروكذ;ا نيرم&ا Nك عفد هيلع بجو :نامز يف ادحاو لعافلا ناك ناو .:تبرضلا

. دحاو نامز يف رم&ا ناك اذا اذكو ,ةفئاجلا
 ناو .ريزعت هيلعف ،دزي ملو انيكس بوقث;ا هفوج يف لخدا ولو ،ةفئاجلا ةيد هيلع ناك ,هفاجا ول ]1132 ةلأسم[

 .ةموكحلا رادقم فNتخا عم اعم امهيف داز ول اذكو .ةموكحلا هيفف ،كلذك انطاب وا طقف ارهاظ داز
 .ةيقدنبلاو رجحلاك ,يمرب وا ,رجنخلاو :كسلاك ,طغضب ,نوكي ام :ب حورجلا هذه يف قرف & ]1133 ةلأسم[
 نمؤ;ا :ب &و .]فصنلا ىلا دوعتف ,ثلثلا تغلب اذا &ا [ىثن&او ركذلاو ريبكلاو ريغصلا :ب اهيف قرف & امك
 ةئامنامث يهو ,هتيد لصا ىلع دزت مل ام ،اضيأ يمذلا لمشتو .مهرفكب مكحي مل ام مهبهاذم فلتخمب ,ملس;او
 ،رحلا ةيد غلبت مل ام ,ه&وم ىلا عفدتو،ةميقلا ةتيدف ,دبعلا اماو .دئازلا بجي Nف ،ةيقوسلا ةميقلا بسحب ,مهرد

 .اهيلع ديزت Nف
 ناو .ةموكحلا اهيفف ،ةمئتلم ريغ اهلاحب ةيقاب تناك ناف .صخش اهقتفف ،ةطيخم ةفئاجلا تناك ول ]1134 ةلأسم[

 .ديدج نم اهقتف اذا ةبرض لك اذكو .اهتيد هيلعو ,ةديدجةفئاج يهف ةمئتلم تناك
 ةيد هيلع لهف .اهريغ وا ةيقدنب ةقلط وا حمرك ,هرهظ نم حNسلا جرخف ,هردص يف هنعط ول ]1135 ةلأسم[

 طوح&او . ناتفئاج نوكتف .برقا , يناثلاو ؟دسجلا يبناج يف اهنوكل ةددعتم وا ,ةنعطلا هدحول ,ةدحاو
 .ةموكحلا وحنب ةيناثلا لعج ابابحتسا

 ،ةموكحلا ىلا عوجرلا رهظ&او ,لاكشا هيفو ,اهتيد ثلث اهنا :ليق . فNخ ,نذ&ا مرخ ةيد يف ]1136 ةلأسم[
 .هيلا راش;ا رادق;اب ةموكحلا نكتلو

 داسفلا ناك اذا رهاظلا وهو .ةلماك ةيد هيف نا ,باحص&ا :ب روهش;اف ،دسفف ,فن&ا رسك ول ]1137 ةلأسم[



 .هيلا راش;ا رادق;اب ةموكحلا نكتلو
 داسفلا ناك اذا رهاظلا وهو .ةلماك ةيد هيف نا ,باحص&ا :ب روهش;اف ،دسفف ,فن&ا رسك ول ]1137 ةلأسم[

 .ةموكحلا ىلا عوجرلا هيف برق&ا ناف ،كلذك نكي مل ول ام فNخب .افرع ةلازNل اقواسم
 نم ولخي & وهو .رانيد ةئام هتيد نا روهش;اف ، مثع &و بيع ريغ ىلع ربجف ,فن&ا رسك اذا ]1138 ةلأسم[
 رادقم يف فNتخا عم ,مثعو بيع ىلع ربج اذا اميف لاحلا اذكو ةموكحلا ىلا عوجرلا هيف دعبي & لب .لاكشا

 .قباسلا درو;ا نع ةموكحلا

 بيصا امو .فن&ا ][ةثور ةيد سمخ اهيف نا :ليق تأربو تدسنا ناف ،ةذفان فن&ا يف تذفن اذا ]1139 ةلأسم[
 يف ةذفانلا تناك ناو .هتيد ثلث هتيدف ,دسنت مل ناو .لاح لك ىلع ةموكحلا هيف نا رهاظلاو .كلذ باسحبف ,هنم
 يف وا ،رخ&ا رخن;ا ىلا نيرخن;ا دحا يف تناك ناو .فن&ا ةثور ةيد رشع اهتيدف ,موشيخلا ىلا نيرخن;ا دحا

. ةموكحلا وحنب كلذ لك لعج ][طوح&او .رانيد اثلثو ارانيد نوتسو ةتس اهتيدف ,رخ&ا رخن;ا  ىلا موشيخلا
 سمخ هيفف ،تمأتلاو تأرب مث ,نانس&ا امهنم تدب ىتح ,ىلفسلا وا ايلعلا ةفشلا تقشنا اذا ]1140 ةلأسم[

 ناو .رانيد ثلثو ارانيد نوثNث و ثNثو ةئام ,اهتيدف ،احيبق انيش تنيشف ايلعلا ةفشلا تبيصأ ناو .اهتيد

 كلذ لك يف ][طوح&او . ًاثلثو رانيد نوثNثو ثNثو ةئامثNث اهتيدف ,احيبق انيش تنيشو ىلفسلا ةفشلا تبيصا
 . ةموكحلا وحنب هلعج

 ةتس هدادوسأ يفو ,ريناند ةثNث ,هرارضخا يفو ،فصنو رانيد,ةمطللاب هجولا رارمحا يف ]1141 ةلأسم[

 وحنب اهلعج اعيمج اهيف ][طوح&او .هجولا يف ناك ام فصن اهتيدف ،ندبلا نم روم&ا هذه تناك ناو .ريناند
 . ةموكحلا

 يقب نكلو ءيربو يوود ناف .رانيد اتئام اهتيدف ،مفلا فوج اهنم ىري ,ةذفان دخلا يف تذفن اذا ]142 ةلأسم[
 مل ,رتشو :ب رثا هب قبي مل ناو .ةروكذ;ا :تئا;ا ىلع ةدئاز ارانيد نوسمخ هتيدف ،شحاف رتشو :ب رثا هيف

طوح&او .رانيد ةئم اهتيدف ،مفلا فوج امهنم ىري نا نود نم ,امهNك ةيدخلا يف ةذفانلا تناك ناف .دئازلا بجي
. ةموكحلا وحنب تايدلا هذه لك نوكت نا ][

 ةيدف ,:ش اهل ناك ناف ,ارانيد نوسمخ اهتيدف ، هجولا نم ءيشل ,ةحضوم ةبرض تلصح اذا ]1143 ةلأسم[
 ةيد :ناتيد اهيفف ,كنحلا ىلا تذفن ىتح مظعلا يف تبشن لصنب ةيمر تناك ناف .ةتحضوم ةيد عبر ,هنيش

 يف ناكو ، ئرب مث حضوي ملو احرج ناك ناف .ارانيد نوسمخ يهو ,ةحضو;ا ةيدو ,رانيد ةئام يهو ,ةذفانلا
 ,محل ةمذج هنم تطقس ناف .ارانيد نونامث هتيدف ,عدص هجولا يف لصح ناف ،ريناند ةرشع هتيدف ,نيدخلا دحا

 وحنب هلعج كلذ لك يف ][طوح&ا . ارانيد نوثNث هتيدف ,كلذ ىلع داز امف مهردلا ردق تناكو ،حضوت ملو

 ةحضو;او ةيمادلاو ةصراخلا نم ةقباسلا حارجلا نيوانع ىلع ةقبطنم تايدلا لعج هنم ][طوح&او . ةموكحلا
. :عت;ا وه لب ,اهريغو

عبارلا لصفلا
:نجلا ةيد

 ،ارانيد نوتسف ,ةغضم ناك ناو ،ارانيد نوعبراف ,ةقلع ناك ناو ،ارانيد نورشع هتيدف ،ةفطن لمحلا ناك اذا
 ةيدلا تبجو ,ىثنا وا ركذ نم هعون فرع ناف .حورلا جولو نع Nضف ،ةلماك هتيدف ,امحل يسك وا مظع اشن ناو
 بيلاسا ةثNث ذاختا نكميو ،فNخ هروكذ;ا بتار;ا ديدحت يفو .ىثن&ا ةيد نع دئازلا بجي مل &او ،هب ةصاخلا

 : اهتفرعم يف
 يفو ,ةفطن اموي :عبرا يف نوكي :نجلا نا ىلع لدت يهو ،ةيهقفلا ةيدبعتلا ةلد&ا ىلا عوجرلا :لو&ا بولس&ا

 .ىرخ&ا لحار;ا نامزا ىلا ريشت &و ,ةغضم اموي :عبرا يفو ,ةقلع اموي :عبرا

 لوصح وا ةلادعلا مهيف ][طوح&او ,لاج;ا اذه يف :قوثو;ا ءاربخلاو بطلا ىلا عوجرلا : يناثلا بولس&ا
 .نانئمط&ا

 ةفطن ناك اذا اميف ,ابلغ زيمتي وهف ،هسفن طقاسلا ءزجلا ىلع يصخشلا فرعتلا ىلا عوجرلا :ثلاثلا بولس&ا
 ةقلعك اهناب : ةقلعلا فصتو .ةظيلغلا ةماخنلا لثم ءاضيب :اهناب ةفطنلا فصت صوصنلاو .اهريغ وا ةقلع وا



 ةفطن ناك اذا اميف ,ابلغ زيمتي وهف ،هسفن طقاسلا ءزجلا ىلع يصخشلا فرعتلا ىلا عوجرلا :ثلاثلا بولس&ا
 ةقلعك اهناب : ةقلعلا فصتو .ةظيلغلا ةماخنلا لثم ءاضيب :اهناب ةفطنلا فصت صوصنلاو .اهريغ وا ةقلع وا
 ناك اذا :لوقت مث .رضخ ةكبشم قورع اهيف ,ءارمح محل ةغضم :اهناب ةغض;ا فصتو .ةدماجلا ةمجح;ا مدلا

 هنا حضاولا نمو .ةلماك ةيدلا هيف ناف ،كلذك ناك اذاف .هحراوج تبترو رصبلاو عمسلا هل قش ,امظع ]:نجلا[
 .ةيدلا فلتخت ذئدنعو ,ةصاخ ةريخ&ا ةلحر;ا هذه يف ىثن&ا نع ركذلا زيمتي امنا

 هتيد نا رهظ&او .لاكشا هيفو , امهرد نونامث ,هيبا ةيد رشع ,يمذلا :نجلا ةيد نا روهش;ا ]1144 ةلأسم[
 نورشعلاف كلذ باسحبف ةقباسلا بتار;ا يف هتيد اما .ةلماكلا هتيد تبجو اذا اميف .امهرد نوعبرأ همأ ةيد رشع

 ةيد نم ذخؤيف .اهنم ءازجا ةثNث نوتسلاو ،ناءزج نوعبر&او ،ةلماكلا ةيدلا نم اءزج :سمخ نم ءزج ارانيد
 .باسحلا اذهب يمذلا :نج

 ،ةموكحلا هيف نا برق&او .لاكشا هيفو ,ةكولم;ا هما ةميق رشع ,كولم;ا :نجلا ةيد نا روهش;ا ]1145 ةلأسم[

 .لماكتلل Nباق ايح انينج هتفصب :ع;ا هرمع يف ةيقوسلا هتميق رادقمب نوكت نا ][طوح&او
 .هتيد لكلف ،دحاو نم رثكا لمحلا ناك ول ]1146 ةلأسم[

. & مأ حورلا هتجلو ءاوس ,:نجلا طاقسا ىلع ةرافك & ]1147 ةلأسم[
 ناك نا كلذك لمحلا ةيدو ةلماك ةأر;ا ةيد هيلعف ،اضيا اهدلو تامف ،ىلبح يهو ةأرما لتق ول ]1148 ةلأسم[
 .ىثنا هنوك وا اركذ هنوك :ب عرقي :ليقف ،اهب لهج اذا اماو .لاحلاب ملع اذا اذه .ىثنا تناك نا اهتيدو ,اركذ

 ةيد فصنو ركذلا ةيد فصن هيلع نا ][طوح&ا ناك ناو ىثن&ا ةيد نم رثكا يناجلا ىلع بجي & هنا برق&او
 رم&ا راد ناف .يه امك هتيد يناجلا عفديف ،كلذ لبق اماو .:نجلل ةلماكلا ةيدلا تبجو اذا اميف هلك اذه .ىثن&ا

.يبابحتس&ا طايتح&ا ىلع انيبم دئازلا عفد ىقبيو .لق&ا &ا بجي &،اهيف رثك&او لق&ا :ب
 ناك ناو ،ركذلا ةيد اهيلعف اركذ ناكو حورلا جولو دعب ناك ناف ،اهلمح طاقس& ةأر;ا تدصت ول ]1149 ةلأسم[
 ةيدلا عفدت نا مزNلا .ةيدلا نم بجاولا رادق;ا تعفد ،ةلماكلا ةيدلا بوجو لبق ناك ناو .ىثن&ا ةيد اهيلعف ىثنا

 .هل ةلتاق اهن& ائيش اهنم ثرت &و ,هيبا ىلا
 اهثريو .هتمذ يف تبجو ,نيوب&ا ريغ ثلاث هطقسا ولف ،طاقسNل رشاب;ا ىلع ةيدلا بجت امنا ]1150 ةلأسم[

 .امهدحا نم وا امهنم رماب طاقس&ا ناك ولو ,ناوب&ا
 نا حضتا دقف .اهيلا هتيد عفد ,Nماك اهاركا هطاقسا ىلع ةأر;ا هركا وا ,هنينج ب&ا طقسا ول ]1151 ةلأسم[

 .امهيلا هتيد عفد ,ثلاث هطقسا ناو ،رخ&ا ىلا هتيد عفد ,هطقسا نيوب&ا نم يأ
 مل اذا اهنا ايبط تبث ول امك .ةيدلا بجت ملو ,طاقس&ا زاج ,اهنينج نم رطخ يف ةأر;ا تناك اذا ]1152 ةلأسم[

 نودب لتقلل ضرعتت لماحلا تناك ول امكو .ةديدش تافعاضم اهيف ثدحي وا تومت اهناف ,اهنينج طقست
 .طاقس&ا

 عم لماعتي نا وا شيعي نا هعم نكمي & اهيوشت هوشم :نجلا نا ةثيدحلا ةزهج&اب تبث اذا ]1153 ةلأسم[
 .هيلع ةيد &و ,هطاقسا زاج ,هؤافش نكمي &و سانلا

 ,هيدي ىدحا عطق يفف ،هتيد ةبسن ىلع ةيدلا ,ةلماكلا ةيدلا بوجو لبق :نجلا ءاضعا عطق يف ]1154 ةلأسم[
 لك يف ملس;ا رحلا ناسن&اك ناك ،ةلماكلا ةيدلا هل تبجو اذاو .اذكهو ,ةيدلا اعم امهعطق يفو ,ةيدلا فصن

 .تاحارجلا

 ،ةموكحلا هيلع نا ][طوح&اف ،جراخلا ىلا ين;ا هنم لزعف عامجلا لاح اصخش عزفا ول ]1155 ةلأسم[

 .يبابحتسا :طايتح&ا Nك نا رهاظلا نا ريغ .ريناند ةرشع اهرادقم نوكي نا ][طوح&او
 ءيش &و ,مثأي نا رهظ&او .ريناند ةرشع همزل :ليق ،اهنذا نودب ةرحلا هتأرما نع لجرلا لزع ول ]1156 ةلأسم[

 مأ ةللحم مأ ةكولمم ةم&ا هذه تناك ءاوس .هيلع ةيد &و ,هزاوج يف لاكشا Nف ،ةم&ا نع لزع ول اماو .هيلع
. اهيلع دوقعم

 ةلماكلا هتيد بوجو لبق ,]ةرورض نودب هطاقسا ناك اذا [ انزلا نم نوكت;ا :نجلا طاقسا يف ]1157 ةلأسم[
 ةئامعبراو ,اركذ ناك نا مهرد ةئامنامث ,ةلماكلا هتيدف ،اهبوجو عم اماو .هبتارم نم ةبترم يأ يف ,ةموكحلا
 هذه ىلا ةبسنلاب اهرادقم ذخا ,ةلماكلا ةيدلا ىلع ةقباسلا ةموكحلا رادقم يف ىلو&او .ىثنا ناك ول مهرد

 . ]1144 ةلاس;ا[ يف يمذلا :نج ةيد يف انرشا امك ،ةيدلا



 هذه ىلا ةبسنلاب اهرادقم ذخا ,ةلماكلا ةيدلا ىلع ةقباسلا ةموكحلا رادقم يف ىلو&او .ىثنا ناك ول مهرد
 . ]1144 ةلاس;ا[ يف يمذلا :نج ةيد يف انرشا امك ،ةيدلا

 ببسب اهلمح تطقسا مث ،برض ريغ رخا ببسب ,تملساف ،ىلبح يهو ةيمذلا ةأر;ا برض ول ]1158 ةلأسم[
 .كلذكف ,ةيبرح تناك ولو .ملسم :نج ةيد يناجلا ىلعف .برضلا

 اعبت ًارح :نجلا نوكيف [تقتعاف ,]اكولمم :نجلا نوكيف[ دبع دنع نم ىلبح يهو ةم&ا برض ول ]1159 ةلأسم[

 رشع ىلع ةدئاز :نجلا ةيد تناك ناف .ةيانجلا موي هما ةميق رشع ىلوملل نا ][طوح&اف ,تطقساف . ]هم&
 .:نجلا ةثرول ةدايزلا تناك ،ةميقلا

 بوجو دعب وا حورلا جولو دعب ناك هنا مدلا يلو ىعداو .اهنينج تطقساف ,اطخ Nماح برض ول ]1160 ةلأسم[
 رادقم يقبو .ةلماكلا ةيدلا نم دئازلا رادق;ا نمض ,كلذب يناجلا فرتعا ناف .هليصفت قبس امك ،ةلماكلا ةيدلا
 هبش وا ادمع ناك ول هيلعو ،اضحم اطخ ناك ول ةلقاعلا ىلع لمحيف ،اهريغو ارانيد :تسلاك ,رخ&ا :نجلا ةيد

 .دمع
 ،طاقسا نودب محرلا لخاد يف هتومب انملع ولف . همدعو طاقس&ا :ب :نجلا توم يف قرف & ]1161 ةلأسم[

 .ةيدلا يناجلا ىلعف
 نا دوقلا هيلع نا روهش;او .لتاق براضلاف ,هطوقس :ح تامف ،اهلمح تطقساف Nماح برض ول ]1162 ةلأسم[

 اذا لاحلا كلذكو .ضح;ا اطخلا يف هتلقاع ىلعو .دمعلا هبش يف ةيدلا هيلعو .دمتع;ا وهو .هلتقل ًادمعتم ناك
 & نمم ناك هنكلو ،اميلس طقس ول اذكو .هطوقس ىلا هتوم دانتسا انملعو ،تامو ايح هطوقس دعب دلولا يقب

 . رهشا ةتسلا نود ناك اذا امك ، تامف ،هلثم شيعي
 Nباق ناك ثيحب ةداع ةرقتسم ةايح هل تناك ناف .هسار رخا عطقف ،ايح اهلمح صخش طقسا ول ]1163 ةلأسم[

 .يناثلا & لو&ا وه لتاقلاف ,ةرقتسم ريغ هتايح تناك ناو .لو&ا رزعيو .لو&ا نود يناثلا وه لتاقلاف .ءاقبلل
 يف امهكارتشا افرع قدصي مل ام ، امهيلك نع دوقلا طقس ،& ما ةرقتسم ةايح هل نأ ملعي ملو هلاح لهج ناو

 ايضارت وا اطخ امهنم ةيانجلا تناك اذا اميف[ ةيدلا اماو .همكح نم صاصقلا باتك يف قبس ام هلمشيف .لتقلا
 مولعمو .ةفصانم امهيلع تبجو ,اكراشت ناو ،هيلع تبجو ــ انلق امك ــ لتاقلا :عت ناف ,]ةيدلاب مدلا يلو عم
 نكميل هقلع وا ةفطن هنوك لاح ,سأر هل نوكي نا بساني & كلذ لبق :نجلا ن& .ةلماكلا ةيدلاب & نوكت & اهنا

 .هعطق
 :ب عرقا ،ةيانجلاب اهلمح تطقسا مث ،دحاو رهط يف ,ةهبش ةأرما ,يمذو ملسم اطو ول ]11264 ةلأسم[

 . يمذلا وا ملس;ا نم دلولا هب قحلُا نم ةبسنب ,ةيدلا يناجلا مزلاو ،:يطاولا
 ةيدلاو اطخ تناك ناو .يناجلا لام يف هتيدف ,دمعلا هبش وا ادمع :نجلا ىلع ةيانجلا تناك اذا ]1165 ةلأسم[

 .همدع رهظ&او ,لاكشا ,ةلقاعلا ىلع اهتوبث يفف ،ةلماك ةيدلا نكت مل ناو .ةلقاعلا ىلعف ,ةلماك
 رمع فNتخا تبث ولو .اذكهو ,ىثناو ركذ ةيدف ،ىثناو اركذ ناك ولف .ةيدلا تددعت ,دلولا ددعت ول ]1166 ةلأسم[

 .ةيدلا بتارم تددعت ،:نث&ا
 .أطخ ناك ولو ,ةيدلا رشع ،ًايح ناك ول هسفن حايتجا هيف ام وا هسأر عطق يفف ،:نجلاك تي;ا ]1167 ةلأسم[

 .هل تادابعلاو تابرقلا هوجو يف فرصت امناو ،ثروت & يهو .ةيدلا نم هباسحب ,هحراوج عطق يفو

سماخلا لصفلا
ةلقاعلا

 يف لخدي لهو .اولزن ناو مهد&وأو مامع�او ةوخ&اك ،ب�اب نوبرقت;ا :مه ةبصعلاو ،هتبصع يناجلا ةلقاع
 عفدت ينعي ,هتريرج نمضت يأ ,يناجلا لقعت يهو .لوخدلا برق�ا ،اولزن ناو ءانب&او اولع ناو ءاب�ا ةلقاعلا
 مهعم كرتشي &و ،ةيدلا يف ةلقاعلا عم يناجلا كرتشي &و .ريغ مأ لتقلا يف ءاوس ,ضح;ا أطخلا يف ةيدلا هنع

 . اهنم اوثرو ناو ,ءاسنلا &و نونج;ا &و يبصلا
 نكمي &و .كلذ يف ةلقاعلا ماقم موقي ،]ثاري;ا يف ةسماخلا ةقبطلا يهو[ ةريرجلا نامض ]1168 ةلأسم[

 .ةبصعلا مدع عم &إ اذفان نوكي & هنامض ن& ،اعرش امهعامتجا
 ريغ .يعرشلا ريقفلا نم بلطي &و ,ةلقاعلا نم ةيدلا عفد هنم بلطي نميف ىنغلا رابتعا روهش;ا ]1169 ةلأسم[



 .ةبصعلا مدع عم &إ اذفان نوكي & هنامض ن& ،اعرش امهعامتجا
 ريغ .يعرشلا ريقفلا نم بلطي &و ,ةلقاعلا نم ةيدلا عفد هنم بلطي نميف ىنغلا رابتعا روهش;ا ]1169 ةلأسم[

 .هرابتعا مدع برق&ا نأ
 .ةبصع اونوكي مل اذإ ,ةلقاعلا يف دلبلا لهأ لخدي & ]1170 ةلأسم[

 ناك نإ امأو .مارحإ وأ ضيح وا ةهبش نع ناك نإ و هريغ لخديو .ةلقاعلا يف انزلا نبا لخدي & ]1171 ةلأسم[
 .اهتدع تهتنا نمع Nضف ،انز نبا وهف ,ةنئاب ةدع نع

 قرفلا مدع رهظ�او ،لاكشأ هيفو ،ةصاخ ب�اب برقت;ا ىلع مدقتي ,نيوب�اب برقت;ا نأ روهش;ا ]1172 ةلأسم[
 .امهنيب

 تام اذإو .ةبارق هل نكت مل اذإ ،ىلو;ا هثريو ,ديكأ لاكشأ ىلع ,قتع;ا دبعلا ةيانج ىلو;ا لقعي ]1173 ةلأسم[
 هقتع ناك وا لص�اب ًارح ناك ول امك ،قتعم ىلوم هل نكي مل اذإو .ء&ولا ثري نم ىلع هتيانجف ،هلبق ه&وم

 نم وأ .  مام�ا هثروو هلقع كلذ هل نكي مل نإو ,]1168 ةلأس;ا[ يف انرشأ امك ،ةريرجلا نماض ةثرو هلقع ،ةبئاس
 .ةماعلا وأ ةصاخلا ةلاكولاب هماقم موقي

 مأ ءاضع&ا مأ سفنلا يف تناك ءاوس ،ليلدلاب جرخي ام ادع ،ةيانج لك أطخلا يف ةلقاعلا لمحت ]1174 ةلأسم[
.ةفلاسلا ليصافتلا ىلع .ةيارسلاب مأ ةرشاب;اب ناك ءاوسو ،حارجلا مأ ءاضع�ا عفانم

 ،هلام يفف ,هتلقاع هل نكت مل ناف ،هتلقاع ىلع يهف ,ةيدلا اماو .هيلع دوق Nف ،أطخ ,ىمع�ا دمع ]1175 ةلأسم[
.مام�ا ىلعف لام هل نكي مل ناف

 ديزأب مهتبلاطم هيلع ينج;ا قح نم سيل هنا ىنعمب ، :نس ثNث يف أطخلا ةيد ةلقاعلا يدؤت ]1176 ةلأسم[
 اذه يف قرف &و .اوعاطتساو اوضر نإ :تعفد وأ ةعفد اهعفد مهل ،معن . ةنس لك يف ةيدلا ثلث ينعي ،كلذ نم

 .حورجلا ةيدو سفنلا ةيد :ب &و ،ةصقانلاو ةماتلا ةيدلا :ب مكحلا
.لاكشأ ىلع ،ةردق;ا ةيدلا توبث دراومب ليجأتلا صاصتخا مدع رهظ�ا ]1177 ةلأسم[

 اهلقع ,اهنع زجع ناو .هلام يفف ,هيلع تبثت ةيد لكو .اقلطم رافكلا لب ,ةمذلا لهأ :ب ةلقاعم & ]1178 ةلأسم[
 .  مام�ا

 ةيدلا تتبث ،كلذك ىرخأ ةيانجب وأ اطخ لتقلاب لتاقلا رقأ ولف .احلص &و ارارقإ ةلقاعلا لقعت & ]1179 ةلأسم[
 &ا ةلقاعلا ىلع لمحي & كلذ ناف ،ةيدلا ريغ رخآ لامب ,يأطخ لتق ىلع حلاص ولو .هتلقاع نم & ,هلام يف

 ربتعتف ,نامث�ا اما .نايع�ا نم ةتسلا عاون&ا ريغ نم عفدلا ىلع هيلع ينج;ا يناجلا حلاص ول امك .اهاضرب
 .افرع اهنم

 ةدحاو ةروص يف &ا .تايانجلا نم دمعلا هبشو دمعلا نود ،طقف ضح;ا أطخلا ةلقاعلا لمحتت ]1180 ةلأسم[
 برق�ا نمف &او ،هلام نم تذخأ ,لام هل ناك ناف ،دمعلا هيبش لتاقلا تام اذا ام وهو ,]861 ةلأس;ا[ يف تقبس

 .انايحأ اهلك ةلقاعلا ينعي & ،برق&اف برق&ا :انلوق نا ريغ .  مام�ا هادا ,ةبارق هل نكت مل ناو .برق�اف
.هل ةيد &و ,ةلقاعلا هنمضت مل .أطخ هسفن لتق وا حرج ول ]1181 ةلأسم[

. ىلو;ا اهلقعي & ،هتبقر ىلع كولم;ا ةيانج ]1182 ةلأسم[
 نع ةيدلا نع تزجع وا ةلقاع هل نكت مل ناف ،رم امك ,أطخلا لتقلا يف ةلقاعلا ىلع ةيدلا بجت ]1183 ةلأسم[
 .روصلا ضعبل اهقNطإ يف لاكشأ ىلع .  مام�ا ىلع يهف ,لام هل نكي مل ناو .يناجلا لام نم تذخأ ,اهضعب
 .هتكرت ىلإ لقتنا ,هدعب ناك ناو ،هنع طقس ,لوحلا لبق ناك ناف ،ةلقاعلا ضعب تام اذا روهش;ا ]1184 ةلأسم[

 .مهسفنأ نع ةثرولا عفدي نكلو .اقلطم طوقسلا هرهظأ ,لاكشأ هيفو
 ,ريقفلا ىلعو ،رانيد فصن ,ينغلا ىلع اهنا :ليقف .فNخ ,ةلقاعلا ىلع ةيدلا ميسقت ةيفيك يف ]1185 ةلأسم[

 .ةيوسلاب مهيلع طسقت : ليقو .ةحلصم هاري يذلا لكشلا ىلع ,مهيلع ,هبئان وا  مام�ا اهطسقي :ليقو .رانيد عبر
 نع ازجاع اريقف مهضعب نوكك ،فNتخ&ا يف مام�ا اهظحلي ةحلصم كانه نكي ملام ،رهظ�ا وه ,لوقلا اذهو

 .ةثNثلا :نسلا ضعب لNخ وا امئاد عفدلا
 اننا برق�او .يناثلا روهش;ا .مهنيب بيترتلا ربتعي وا ,ديعبلاو بيرقلا :ب ةلقاعلا يف عمجي له ]1186 ةلأسم[

 ناو .انه ةيلوؤس;ا يف معلاو خ�ا عامتجاك ،امتح انه دوجوم ريغ وهف ,ثر�ا تاقبطب بيترتلا اندصق نأ
 .معلا نبا ىلع معلاو ,خ�ا نبا ىلع خ�ا مدقيف ،رهظ�ا ىلع انه دوجوم وهف ,نوطبلاب بيترتلا اندصق

 قبس دقو .مهنم نكمت;ا ىلع يهف ،ةنسلا لNخ ةيدلا عفد نع ازجاع ةلقاعلا دارفأ ضعب ناك اذا ]1187 ةلأسم[



 .معلا نبا ىلع معلاو ,خ�ا نبا ىلع خ�ا مدقيف ،رهظ�ا ىلع انه دوجوم وهف ,نوطبلاب بيترتلا اندصق
 قبس دقو .مهنم نكمت;ا ىلع يهف ،ةنسلا لNخ ةيدلا عفد نع ازجاع ةلقاعلا دارفأ ضعب ناك اذا ]1187 ةلأسم[

. عجارف ,]1185 ةلأس;ا[ يف كلذ نم بناج
 عطقن;ا &ا .اعم امهيلع يه لب ,ةيدلاب رضاحلا صتخي مل ،ابئاغ ةلئاعلا دارفأ ضعب ناك ول ]1188 ةلأسم[

 .هنع طقس &او ،هطسق عفد ,هيلو وأ هليكو وا وه دجو ناف.ماعلا ةياهن ىلإ هب رظتنيف .دوقف;ا وا هربخ
 يفو .تو;ا :ح نم ,لتقلا يف وهو ،اهرارقتسا :ح نم ,أطخلا ةيد يف ,ليجأتلا نامز ءادتبا ]1189 ةلأسم[
 عورشلا :ح نم :ليقو .ةيارسلا ىصقأ :ح نمف ,ترس اذا اماو ،رست مل اذا ةيانجلا :ح نم ,فرطلا ةيانج

 .ةيارسلا ديازت عاطقنا ىلع ةمNع هلعجب سأب &و. لامدن&ا يف
 لباقلا ريغ كشلا هب داريو .بجت & ,كشلا عمو ،لتاقلا ةبصع نم هنا ملع نم &ا ةيدلا لقعي & ]1190 ةلأسم[

 .عايشلاو ةنيبلاك ,ةيعرش ةجحب يفنلل
 قدصب صتخي ،معن .أطخ وا دمعلا هبش وا دمع نع ناك ءاوس ،اقلطم ةيدلا نم ثري & لتاقلا ]1191 ةلأسم[

 .يغابلا وا ارفك لئاقلا وأ لتاقلا لتقك ،هثرو ,قح نع هلتق ولف ،ةيانجلا وا ملظلا ناونع
 .ةميهب &و ادبع ,ةلقاعلا نمضت & ]1192 ةلأسم[

 نم هتبيصع هنع لقعت مل ,حورجلا تامف ،ةيانجلا ترس مث ،ملسأ مث ,أطخ ًاملسم يمذ حرج ول ]1193 ةلأسم[
 نا ىلإ ,هرفك ىلع يقبو ،يناجلا دترا مث املسم حرج ول اذكو .هلام يف هتيد نوكتو ،:ملس;ا نم &و ,رافكلا

 ةلاصأ ىلع ينبم :عرفلا Nكو ,رافكلا &و نوملس;ا هتبصع هنع لقعي مل ,هيلع ينج;ا تامف ,ةيانجلا ترس
 .اضيأ :عرفلا Nك يف هيجو هجو ,هلقعل :ملس;ا لمحتل ناك ناو .ةءاربلا

 .هتلقاع ىلع هتيدف ،ةيارسلاب وا روفلاب اما ,صخشلا كلذ لتقف ,غلب مث ،اصخش يبص ىمر ول ]1194 ةلأسم[

ةلقاعلا نع ىرخا عورف
 & ،معن .لاهجلاو :;اعلاو ،ىضر;او ءاحص�او ,خويشلاو بابشلا :ب ةلقاعلا دارفأ يف قرف & ]1195 ةلأسم[

 .ةيدلا اوثرو ناو ،نونج;او يبصلاو ةأر;ا :ةثNث مهنم لقعي
 .فيعض ,عوجرلاب لوقلاو .يناجلا نع هيدؤت امب ةلقاعلل عوجر & ]1196 ةلأسم[

 .امهريغو ,ةمومأ;او ةمشاهلاك ،تايانجلا رئاسو ,لتقلا نم دمعلا هبشو دمعلا ةلقاعلا لقعت & ]1197 ةلأسم[
 ،هريغ ثراو هل نكي مل ولو .اهنم هل بيصن &و .هيلع ةيدلاف ،دمع هبش وا ادمع هدلو ب�ا لتق ول ]1198 ةلأسم[
 يف نا &ا . مام�ا ثراولاف ,هاوس نكي مل ناف ,ب�ا اهثري &و ،ةلقاعلا ىلع ةيدلاف .أطخ هلتق ولو .  مام�ا ةيدلاف

 .لمأتملل مولعم وه امك ادُعب ضرفلا هذه

سداسلا لصفلا
لتقلا ةرافك

 .ةيدلا ىلع ًادئاز نمؤ;ا لتق يف ةرافكلا توبث اهدعب امو ,]866 ةلاس;ا[ رظنا ,تايدلا باتك لئاوأ يف مدقت
 & اميف تبثت &و . بيبستلا دراوم ضعبو رشاب;ا ضرف يف امك ، لتاقلا ناونع قدص دراومب صتخت اهنكل
 هب رثعف ،هكلم ريغ يف ,انيكس بصن وا ارئب رفح وا ارجح عضو ول امك ،هيف ةيدلا تتبث ناو .كلذ هيلع قدصي
 :ب عمجلا بجي ينعي ،عمج ةرافك ,دمعت;ا لتقلا يف ةيدلاو ,دراو;ا هذه يف هيلع ةرافك Nف .كلهف ,اقافتا رثاع
 ,اهضعب رذعت ناف ،انيكسم :تس ماعطاو ،:عباتتم نيرهش موصو ,ةبقر قتع يهو ،ةرافكلل ثNثلا لاصخلا
 ،انونجم وا Nقاع ،غلاب ريغ وأ اغلاب لوتق;ا نوكي نأ :ب ,ملس;ا لتق يف اهبوجو يف قرف &و .اهنم نكم;اب ىتأ

 مايصلا ىلع رصتقي نأ هل ةروصلا هذه يف ىلو;ا نإ &إ .لتاقلا دبع ناك ناو .دبع وأ ارح ،ىثنأ وأ اركذ
 بجيف عطتسي مل ناف ،ةبقر قتع بجي ينعي ،ةبترم ةرافك دمعلا لتقلا ريغ يف ةرافكلاو .هيلع دوق &و ، ماعط�او

 .انيكسم :تس ماعطإ بجيف عيطتسي مل ناف ،:عباتتم نيرهش مايص
 .مدعلا برق�او ،لاكشإ هيفو ,هيف حورلا جولو دعب :نجلا لتق يف ةرافكلا بوجو روهش;ا ]1199 ةلأسم[

.هريغو يمذلا :ب قرف نود نم ،رفاكلا لتق يف ةرافك & ]1200 ةلأسم[
 .مدعلا امهرهظأ ,ناهجو ،ةرافك امهيلع لهف ،ًاملسم ,نونجم وأ يبص لتق ول ]1201 ةلأسم[



.هريغو يمذلا :ب قرف نود نم ،رفاكلا لتق يف ةرافك & ]1200 ةلأسم[
 .مدعلا امهرهظأ ,ناهجو ،ةرافك امهيلع لهف ،ًاملسم ,نونجم وأ يبص لتق ول ]1201 ةلأسم[

 .ةرافك مهنم دحاو لك ىلعف ،دحاو لتق يف ةعامج كرتشا ول ]1202 ةلأسم[
 .امامت هنع افع وا ةيدلاب مدلا يلو يضر اذا ،يدمعلا لتاقلا ىلع ةرافكلا توبث يف لاكشإ & ]1203 ةلأسم[

 . اهبوجو مدع رهظ�اف ،اصاصق هلتق ول امأو
 . ةيدلا طاقسإ هل ناك ناو .يناجلا ةمذ نع ةرافكلا طاقسإ مدلا يلول سيل ]1204 ةلأسم[

 ةصاخو ،هلام يف ةرافكلا توبث ][طوح&اف ،صاصقلا ريغ رخآ ببسب ,يدمعلا لتاقلا تام اذا ]1205 ةلأسم[
 وأ احماست اهرخا دق ناك اذإ ةصاخو ,يدمعلا ريغ لتاقلا هوحنو .ةيدلا وأ صاصقلا نع مدلا يلو وفع مدع عم

. &امهإ
 مكحب وا هرفكب اموكحم نكي مل ام ،ةفلتخ;ا بهاذ;ا :ب ملس;ا لتق يف ةرافكلا بوجو فلتخي & ]1206 ةلأسم[

 .دتر;ا
 .هيلع ةرافك Nف ,قحب لتقلا امأو .ملظلاو ةيانجلا تقدص اذإ ,لتقلا يف ةرافكلا تبثت ]1207 ةلأسم[

عباسلا لصفلا
ناسن�ا ريغل فNت�ا نامض

 ::تهج يف مNكلاف ، هريغ وأ ناويح امإ وهو
: ماسقأ ثNث ىلإ دارو;ا هذه يف ءاهقفلا همسق دقو .ناويحلا ىلع ةيانجلا يف :ىلو�ا ةهجلا

 .اعرش ةيكذتلل Nًباق نوكي امئاد وهو .همحل لكؤي ام :&وأ
.عابسلاك اعرش ةيكذتلل Nباق نوكي امم ،همحل لكؤي & ام ُ:ايناث

 &إ ,ةفصلا هذهب امهريغ ايلمع دجوي &و .ريزنخلاو بلكلا :نانثا امهنم روظن;او .ةيكذتلل Nباق نوكي &ام :اثلاث
 .تارشحلا

 ريمحلاك ,داتعم ريغ مأ اداتعم كلذ ناك ءاوس ،ثNثلا ماعن�اك ,ناويحلا نم همحل لكؤي ام ]1208 ةلأسم[
 نوك :ب قرفلا وهو ،شر&ا همزل ,هكلام نذإ ريغب ةاكذلاب ائيش اهنم فلتا نمف ،اكولمم ناكو .سارف�او

 انيع & ،دئازلا هل سيلف ,هتميق دادزا ولو .امثآ ناك ناو ,شرا Nف ,توافت نكي ملو .ىكذم هنوكو ايح ناويحلا
.ةميق&و

 هدلجل فراعت;ا لامعتس&او لك£ل Nباق ريغ حبصا ثيحب ،ةاكذلا ريغب كلذ نم ائيش فلتا نم ]1209 ةلأسم[
 .فNت�ا موي ةيقب شر&ا نمض ،ت&امعتس&ا ضعبل Nباق يقب ناو ،فNت�ا موي ةميق همزل ، هوحنو

 ،ناويحلاو شر&ا ذخأ :ب اريخم نوكي كلا;ا نإ ::تقباسلا :تلاس;ا عوضوم يف ضعبلا لاق ]1210 ةلأسم[
 ريغب لكشم ,رييختلا نم يناثلا قشلا نإ ريغ .هتايح موي ةلماكلا هتميق ذخأو يناجلا ىلا ناويحلا عفد :بو

 .لاكشأ Nف ,ايضارت اذإ ،معن.يناجلا ءاضر
 يتميق :ب توافتلا وهو ،شر&ا هيلعف ،هماظع نم ائيش رسك وأ ناويحلا ءاضعأ ضعب عطق ول ]1211 ةلأسم[

 .عومج;ا شرا نمض ،تو;ا ىلإ ةيانجلا ترس ولو .& مأ ةرقتسم هتايح تناك ءاوس .بيع;او حيحصلا
 ,اهنينج تقلأف اهيلع ىنج اذإو ،اهتميق عبر يناجلا ىلعف ،عبر�ا مئاوقلا تاذ :ع أقف اذإ ]1212 ةلأسم[

 نامض ابابحتسا طوح&ا نإ امك .& مأ ةيكذتلل Nباق :نجلا ناك ءاوس ،رشعلا عفد طوح&او ،اهتميق رشع هيلعف
.فلاتلا :نجلا نمث هيف امب شر&ا نمو ،نيدرو;ا يف ةيدلا هذه نم نيرم�ا رثكأ

 دئاصلل اكولمم نوكي لب .انومضم نوكي & ،ةماعلا تاحاب;اك ،ناويحلا نم اكولمم نوكي & ام ]1213 ةلأسم[
 ,اماع ناك ناو .هل هنامض ىنعمب ،كلا;اكف ،اصاخ هيلع فقو;ا ناك ناف ,ًافقو ناويحلا نم ناك امو .زئاحلاو

.يعرشلا مكاحللف &إو ,دجو نأ يلوتملل هعفديو ،اهيلع فوقو;ا ةهجلل نمض
 &إو ،عمجا هتميق نمض ،هب عفتني & امم افرع همحل دع ناف ،ةيكذتلاب هفلتأ ول ةداع لكؤي & اميف ]1214 ةلأسم[

 .قبس امك شر&ا نمض
 هتميقب هنمضيف ،يمذ رفاكل ناك اذإ &إ ،هريغ وا فNت�اب ريزنخلا ىلع ةيانجلا يف نامض & ]1215 ةلأسم[
 طئارشب همايق ,هل هنامض يف طرتشي نكلو .نيدلاو نامزلاو ناك;ا يف هكلام لاثمأ رظن يف ,هفNتإ موي ةيقوسلا



 هتميقب هنمضيف ،يمذ رفاكل ناك اذإ &إ ،هريغ وا فNت�اب ريزنخلا ىلع ةيانجلا يف نامض & ]1215 ةلأسم[
 طئارشب همايق ,هل هنامض يف طرتشي نكلو .نيدلاو نامزلاو ناك;ا يف هكلام لاثمأ رظن يف ,هفNتإ موي ةيقوسلا

 .نمضي Nف &او .ةمذلا
 .ةعبر�ا بNكلا ريغ ,بلكلل تبثي ,ريزنخلا يف هانلق ام سفن ]1216 ةلأسم[

 :ب قرف نودب [ ديصلا بلكو عرزلا بلكو طئاحلا بلكو منغلا بلك :يهو ةعبر�ا بNكلا امأ ]1217 ةلأسم[
 هيف نا روهش;اف , عبارلا امأو .فلتلا موي ةميق نامض ,ىلو�ا ةثNثلا فNتا يفف ,]ناونعلا قدص عم اهفانصأ

 .فلتلا موي ةميق نمو هنم نيرم&ا رثكأ عفد ][طوح&او ,امهرد :عبرأ
 لازه وا ضرمب وا هحرج وأ هئاضعأ ضعب فNتإب صقن نا ,هنامض دروم يف ريزنخلاو بلكلا ]1218 ةلأسم[

 .شر&ا نمض ،كلذ وحنو
 .ناويحلا ريغ فNتا يف :ةيناثلا ةهجلا

 ايئNقع فNت&ا لبق ةيلا;ا ظوفحم ماد ام ,يمذلا ,ملسملل نومضم ,ائيزج وا ًايلك فلات لك ]1219 ةلأسم[
.اعرشو

 .هيلا ريشنس ام ادع ،اعرش ةيلا;ا نع ةطقاس اهن� ,ملسملل مرح;ا وهللا ت&آو رمخلا نمضت & ]1220 ةلأسم[
 وهللا ت&آ داوم اذكو .اهفلتأ ول نمضيو ،اهقارهإ زوجي & ةمرتحم ,ليلختلل ذختت يتلا رمخلا ]1221 ةلأسم[

 ةأيهلا فNتا ناك ناف .ةنومضم &و ةمرتحم ريغ ,ةمرح;ا اهتأيه نكلو .فلتلا ىدل ةنومضم ةمرتحم رامقلاو
.نمض ،ةدا;ا فNت& امزNم

.مثأي ملو نمض ،ركن;ا نع يهنلاو فورع;اب رم&ا نم اوحن ،داو;ا هذه فNتا يف ناك ول ]1222 ةلأسم[
.اهتظفحمو وهللا ت&آ لاحم اذكو .ةنومضم ،اهوحنو رمخلا ةروراق ]1223 ةلأسم[

 يف فلتلا موي ةميقب ,هل فلت;ا اهنمض .قبس امم اهوحنو وهللا ت�& وا رمخل ايمذ كلا;ا ناك ول ]1224 ةلأسم[
 طئارشب لNخ�ا عم يمذلا اذكو .ةيقت ريغ يف يمذلا ريغل نامض &و .هريغ مأ املسم فلت;ا ناك ءاوس ،هقوس

 .ةمذلا
 .ملس;ا يف قبس امك ،طقف ةدا;اب سيلو .اهتأيهو اهتدامب ,يمذلل اهوحنو وهللا ت&آ نامض ]1225 ةلأسم[
 ،امامت ةميقلا نع فلاتلا طقس ثيحب ،ايئاهن فلتلا ناك اذإو . عومج;ا شرا فلت;ا ىلع بجي ،لاح يأ ىلعو

 .اهلك ةميقلا عفد بجو
 .& مأ عورفلاب نوفلكم رافكلا ناب ,لوقلا :ب كلذ يف قرفي & ]1226 ةلأسم[

. :;اعلا بر � دمحلاو . امهريغو ةطقللا باتكو نامضلا باتك يف ماق;ا يف ديفي ام قبس دقو اذه

لو&ا لصفلا
ءاضقلا

 انه نمو .تامصاخ;او تاعفار;ا عاونأ لك يف تبلا ،ءاضقلاب اعرش لوخ;ا يعرشلا مكاحلل ]1227 ةلأسم[
 دحأب نوكي امناو .ةعيرشلا يف ةيلو&ا ةدعاقلا يف نوكي & ،ةددعت;ا تاصاصتخ&ا ىلإ مكاح;ا ميسقتف

 :بيلاسأ
 .ىرخ�ا نود تاعفار;ا نم :عم عون يف رظني نا هسفن ىلع يضاقلا ذخأي ثيح .رايتخ&ا :لو&ا بولس�ا

 .ايملع وا ايرظن هيلع لهسا اهنوك عم ةصاخو
 ناك وأ .هنذإ نودب ءاضقلا نيرخ�ل نكي ملو .ملع�ا ةفص ,ءاضقلا زاوج يف انطرتشا اذإ :يناثلا بولس�ا

 طارتشا عم نيرخ&ا نيدهتج;ا نم ةاضقلا :يعت هل ذئدنعو . ةدعاقلا ىلع كلذ هيف :عتيف ,ديلا طوسبم
 .هزواجتي نأ هل سيل ,:عم صاصتخا

 :عم عون يف رظنلا هيلع طرشي نأ دهتجمللف ،دهتج;ا نذاب ءاضقلا ,دهتج;ا ريغل انزوج اذإ :ثلاثلا بولس�ا
.هريغ نود صاصتخ&ا نم



 :عم عون يف رظنلا هيلع طرشي نأ دهتجمللف ،دهتج;ا نذاب ءاضقلا ,دهتج;ا ريغل انزوج اذإ :ثلاثلا بولس�ا
.هريغ نود صاصتخ&ا نم

 لوقيف ،هذيفنتل ةيدبعتلا ةجحلا وه نوكيل ,مكحلا رادصإ ةيئاضقلا ةعفار;ا ةجيتن يف :عتي له ]1228 ةلأسم[
 ىلإ نNف عفد بوجوب تمكح :نيدلا توبث ىدل لوقي وأ .اصاصق نNف لتقب تمكح :دمعلا لتقلا توبث ىدل Nثم

 ليلدلا مايق ,ذيفنتلل يفكي لب ،مكحلا :عتي & وأ , كلذ وحنو ,هتمذ يف ا; ءافو لا;ا نم رادق;ا اذه نNف

 وهو . يناثلا برق�او . لو&ا ][طوح&او روهش;ا ,ناهجو ؟ ]اهوحنو ةنيبلا مايقك[ ،ةعفار;ا لNخ يئاضقلا
 .مكحلاب قطنلا نع ةيلاخ اعيمج اهناف .اهريغو  :نمؤ;ا ريمأ ءاضقل ةيليصفتلا تاياورلا هيلع لدتام

 &و ,ةنيبلا ةداهشل & .ةعفار;ا لحارم نم ةلحرم يأ يف جارح�او هارك�ا لامعتسا زوجي & ]1229 ةلأسم[
 يف هارك�ا لامعتسا بجي لب نكمي ،معن .مكحلا ذيفنت بلطل &و ,دودر;ا :ميلل &و ,:ميلا درل &و ,ركن;ا :ميل

 مأ ًايلئاع مأ ًايلام اقح ناك ءاوس ،هنم هقح ذخأ يعد;ا بلطو ,هيلع ىعد;ا دض مكحلا تبث اذإ ,ذيفنتلا
 .اهريغ مأ ةيد مأ ًاصاصق

 لمعلا زوجي & نكلو ،:عفارت;ا :فرطلا نم يأ ىوعدل ,ةيجراخلا نئارقلا ضعب لامعتسا زوجي ]1230 ةلأسم[
 يف ءاوس اهلكو ,ماسقأ ىلع يهو .هزاوج قبس امك ،هملعب مكحيف ،هسفن مكاحلل :قيلا تبجوا اذا &ا ,اهيلع

 تNيجستلاو ،ةكرحت;او ةتباثلا ةيفارغوتوفلا روصلاو ,ةثيدحلا ةزهج�او ,ةيسيلوبلا بNكلاك . مكحلا اذه
 نع :يجراخ صاخشأ نم ل&دتس&ا كلذكو .اهريغو ةيصو وأ ةيفقو وأ ةلاسرك ىرخ&ا قئاثولاو ,ةيتوصلا
 عوقو بولسأو صئاصخ وأ دوهشلا ةلادع ىلع نئارقلا ةماقإ :كلذ حضوأو ،روما نم اهصخي ام لوح ةعفار;ا

. ريثك اهريغو ةيانجلا
 ءاوس ،ةسدق;ا ةيمNس�ا ةعيرشلا مكحب نجسلا دوجو ,ةقباسلا لئاس;ا نم ددع يف تبث ]1231 ةلأسم[

 يمNس�ا نيدلا ناب :لاقي دق امف .ةايحلا ىدم نجسلاب هيلع مكحلا وأ ،هرمأب تبي ىتح درفلا فيقوت اندصق
 .عجارف . حيحصب سيل رما ,نوجسلا لامعتسا نم لاخ

 ناك ,نيرخ�ا ملظ ىلا اقيرط بذكلا حبصأ اذإو .روم�ا لك يفو ,دحا لك ىلع بذكلا زوجي & ]1232 ةلأسم[
.ةمرح دشأ ناك ,:ميلاب بذكلا نرتقا اذإو .تاعفار;ا يف لمعتسي دق يذلا بذكلا كلذ نمو .ةمرح دشأ

 توم نم نمؤم ذاقن� اببس :ميلا ناك ناف ,ليصفت هيف .قحلا قاقح&, ابذاك :ميلا زوجي له ]1233 ةلأسم[
 .Nف &إو ,زاج ،كلذ وحنو ميظع ررض نم وأ ققحم

 بيترت زوجي &و ،يعرشلا يضاقلا ريغ ىدلو ،ةيعرشلا ةقيرطلا ريغب اعرش عفارتلا زوجي & ]1234 ةلأسم[
 .اقح ةجيتنلا نوكب ملعلاو ,ةيقتلا وأ ةرورضلاو راصحن&ا عم &إ ،هيلع رث�ا

 ،عقاولل اهتقباطم مدعب درفلا ملعو ،يعرش ريغ وأ يعرش ضاق نم تردص ةجيتن وأ مكح يأ ]1235 ةلأسم[
 ,لاوم�ا نم تناك نا ,ابصاغو اقراس نوكيو .هتحلصم يف تناك ناو ،�ا :بو هنيب اهب لمعلا زوجي & هناف

 .ءامدلا نم ناك نا ,ا;اظو ,جورفلا نم تناك نا ,اينازو
 لوصح عم ،ةعفار;ا تارقف نم ةرقف وأ ءيش يأ لاصيا يف ةثيدحلا ةزهج�ا لامعتسا زوجي ]1236 ةلأسم[

 قيرط نع ةداهشلا :هلاثمو .مكاحلا مكح وأ ركن;ا راكنإ وأ يعد;ا ىوعد وأ ةداهشلاك .ةحصلاب نانئمط&ا
 كلذ هبشيو . ريثك كلذ ريغ و ,رتويبمكلا وا ةكرحت;ا روصلا طيرش وأ نويزفلتلا وأ ويدارلا وا يكلسNلا نوفلتلا
 رئاس عامتجا عم ،امهريغو قNطلاو حاكنلاو فقولاو نهرلاو راجي&او عيبلاك ,قرطلا هذه نع تNماع;ا داجيا

 .طئارشلا
 ضرعتلا وأ ةبجح;ا ريغ ةأر;ا دوجوك ,تامرح;ا ضعب ,يعرشلا ءاضقلا سلجم يف تعقو اذإ ]1237 ةلأسم[

 ::لكش دحأ نم هرما ولخي & اذهف .كلذ ريغ وا رمخلا برش وأ تايبنج£ل
 نع يهنلاو فورع;اب رم&ا بوجول &ومشم درو;ا نوكيف ،ةعفار;ا ريس ىلع ارثؤم كلذ نوكي & نا :لو�ا لكشلا

.كلذب سانلا ىلوا وه ناك ناو .هريغ مأ هسفن مكاحلا كلذ يف ءاوس امهطئارشب ركن;ا
 ىلا رظني ناك وا ةبجحم ريغ ةأرما دهاشلا ناك ول امك ،ةعفار;ا ريس ىلع ارثؤم كلذ نوكي نا :يناثلا لكشلا
 ناك مكاحلا نا ضرف ول كلذكو .رابتع&ا نع هتداهش طقستف ،هتلادعب لخي امم كلذ وحنو .ةبيرب ةيبنجأ ةارما

 .اذكهو ,رابتع&ا نع همكح طقسيف ,ليبقلا اذه نم
 مدع نم دكأتلا نكميف ،انايحا ايعدم وأ اركنم هتفصب ابذك :ميلا ةماقأ هقح يف لمتحي ناك نم ]1238 ةلأسم[



 .اذكهو ,رابتع&ا نع همكح طقسيف ,ليبقلا اذه نم
 مدع نم دكأتلا نكميف ،انايحا ايعدم وأ اركنم هتفصب ابذك :ميلا ةماقأ هقح يف لمتحي ناك نم ]1238 ةلأسم[
 تقبس يذلا ظيلغتلا :هلثمو .لجو زع �ا ماما :ميلا ةيمهأ حاضيإو كلذ يف ديدشتلاو هظعوك :رومأ ةدعب هبذك

 نم هريغ ركذ هناحبس �اب :ميلا ىلا مضي نا لثم اهوحنو نامزلاو ناك;او ظفللا يف .هعاونا ىلا ةراش�ا
 نا يويندلا باقعلاب هديدهت :لثمو .مهئامسأب :ميلاب بذكلل ادعتسم درفلا نوكي & :ح ءايلو&او :موصع;ا
 نم ةبذاكلا :ميلاو .امرحم لعف نم لك ىلع اعرش تباث ريزعتلا نا :هل لاقي نا نم لقا &و .ةبذاك هنيمي نا تبث
 نم ءيش هيلع تبث نا ريزعتلا هيلع ماقيس مث نمو نيرخ�ا قوقحل بصغ اهيف ناك اذإ ةصاخو ،تامرح;ا دشأ

 .كلذ

يناثلا لصفلا
تاداهشلا

 لها نم ةقثلا ربخ ةيافكب انلق ناو .ءاضقلا يف ةذفان نوكت & ,لداع ريغ صخش نم ةداهش لك ]1239 ةلأسم[
 دوهش هل سيل عدم لكف .ةلادعلا دوجو نود نم اققحتم ]ةنيبلا [ موهفم لعجي & كلذ ناف ،تاعوضو;ا يف ةربخلا

 ،هدوهش نم يصخشلا نانئمط&ا لصحي مل ام .ركن;ا :مي ىلا رم&ا لوؤيو .اقNطإ هل دوهش & هنأكف ،لودع
 .لاكشإ ىلع

 نيرضاحلا رما نم ,مهضعب هيلع امم اهداجيا يف يفكي & ،اهيف كشلا وأ ةلادعلا ققحت مدع عم ]1240 ةلأسم[
 ةنيبلا يف عورشم ريغ :ميلا لب .هتداهش نع دهاشلا نم مسقلا ذخأ يفكي & امك .بونذلا نم رافغتس&اب
 :مي ،معن .:ميلا هدفي مل ,&داع  نكي مل ناو ،:ميلا ىلا جتحي مل ,&داع دهاشلا ناك نا هناف .ةيدايتع&ا

 .اعرش دوهشلا ةلادع طرتشت & كانهو .قبس امك ,]ةماسقلا[ يف ةذفان دوهشلا
 ثدحي مل ام ،:نث&ا نع مهتدايزو دوهشلا ددعت :ةلادعلا ققحت مدع عم اضيا يفكي &و ]1241 ةلأسم[

 ملع ولو ،ىفك ,لودعلا نم نانثا نيددعت;ا دوهشلا يف ناك اذإ ،معن .انلق امك لاكشإ ىلع ،ةحصلاب نانئمط&ا
.Nيصفت مهتفرع; لخد &و ،&امجا مهدوجوب

 رتويبمكلاك ،أطخلل ةلباق ريغ تناك ناو ,ادوهش ,ةثيدحلا ةزهج�ا ضعب رابتعا اعرش نكمي & ]1242 ةلأسم[
.:عفارت;ا :فرطلا دحأ ىوعد ةحص يف نانئمط&ا لصحت دق ,قئاثو درجم يه لب .امهريغو يل�ا لجرلاو

 نكي مل ناو ،هتداهش عامس زوجي ,لداع ديشر لقاع غلاب قولخم لك نا ةيلو�ا ةدعاقلا ىضتقم ]1243 ةلأسم[
 ميونتلاك ،ادج اطخلل ةلباق ,ةداهشلل ةلقانلا قرطلا ناف .ادج بعص ,لقنلا ةحص نم دكاتلا نا ريغ .رشبلا نم

 نانئمط&ا دعب &إ ,اعرش ةربتعم نوكت Nف .كلذ ريغو ديعب نم رطاختلاو نجلا راضحتساو يسيطانغ;ا
 .تاهجلا عيمج نم اهتحصب

 ةيعرش ىواتف وأ ةينيد وا ةيويند اما .ةداهشلا جراخ رومأ ىلا همNك لNخ دهاشلا ضرعتي دق ]1244 ةلأسم[
 ةعفار;ا دروم نع هنم ربخلا ذخاب صتخي لب .ادهاش هتفصب هتفيظو نم سيلو هنم ذخؤي & كلذ لكف .ةينوناق وأ

 .ةقدب باوجلا ليلحت وا لاؤسلا ةداعإب هنم دكاتلا ىلا كلذ جاتحي دقف .هريغ نود
 .ةرشاب;اب هل ةدوصقم ةل&د اهنا ثيح نم ,دهاشلا مNكل ةيقباط;ا ةل&دلا رابتعا يف لاكشإ & ]1245 ةلأسم[

 ىلع اهب ذخ&ا زاوجو اهرابتعا فقوتيف ،اهريغو ةيقNط&او ةيمازتل&او ةينمضتلا ةل&دلاك ,ىرخ�ا ت&&دلا اما

 ةنيرقك حلصت ،معن . اهيلع دامتع&ا مدع ][طوح&اف &إو ،ةربتعم ,تناك اهدصق دهاشلا نا انملع ناف .دصقلا
 .ةعفار;ا لاجم يف ةقيثو وأ

 ,ءاهقفلا امهيلا رشي مل ,نارخآ ناطرش ,دهاشلل اهانركذ يتلا ةينامثلا طورشلا ىلا فاضي ]1246 ةلأسم[
 :املسم اهيف رم�ا اوذخأ مهنوكل

 .هتداهش ىلع هرك;ا ةداهشب رابتعا Nف .رايتخ&ا : امهدحأ
 ىلا دصقلا انه داري &و .هقدصب ملكت;ا ةعانق ىلع مNكلا ةل&د ثيح نم ،ىنع;ا ىلا ينعي .دصقلا :امهيناث
 .تاداهشلا باتك يف قبس امك ,يرورض ريغ اذه ناف .ادهاش هنوكب دهاشلا روعش ينعي ،اهتاذب ةداهشلا

.ةرشع دهاشلا طئارش نوكت اذهبو
 اينيد &داع هب نوكي يذلا رادق;اب &ا ،عون يأ يف ةفرع;او ةفاقثلا :دهاشلا يف طرتشي & ]1247 ةلأسم[



.ةرشع دهاشلا طئارش نوكت اذهبو
 اينيد &داع هب نوكي يذلا رادق;اب &ا ،عون يأ يف ةفرع;او ةفاقثلا :دهاشلا يف طرتشي & ]1247 ةلأسم[
 ةلادعلا قمع طرتشت & هنا امك ،بتكيو أرقي هنا &و هباب يف اريبخ نوكي نا طرتشي &و .هتداهشل امهافو

.اهدوجو نم ئزج;ا لق�ا ىلع اهتدايزو
 طوح&ا ناك ناو .ءاضقلا ريغ يف .حجر�ا ىلع ةربخلا لهأ لوق يف ةلادعلا &و ددعتلا طرتشي & ]1248 ةلأسم[

 ددعتلا وه ابوجو طوح&اف ءاضقلا يف اماو .هدروم يف يصخشلا نانئمط&ا لوصح وا كلذ وه ابابحتسا
.:عت;ا وه لب .ةربخلا لهأ يف ىتح ةلادعلاو

 كلذ ناك ناو .هعمسي مل ما هريغو ركن;ا هعمس ءاوس ،هتداهشل مكاحلا عامسإ دهاشلا يف مه;ا ]1249 ةلأسم[
 نوفلتلاك ,مكاحلا اهب صتخي يتلا ةثيدحلا ةزهج�ا لNخ نم ةداهشلا ةحص حضتي انه نمو .حجرأو حضوأ

 .ةعفار;ا ةسلجل ارضاح دهاشلا نوكي نا بجي & هنا قبس دقو ،هريغو

ثلاثلا لصفلا
تاريزعتلاو دودحلا

 ،هتفص تناك امهم .مرح;ا يعانصلا حيقلتلاب انزلا دح تبثي & هنا ,]293 ةلأس;ا[ يف قبس ]1250 ةلأسم[
 ىلا محر نم :نجلا لقنب تبثي & امك .كلذ ريغو ,ةنئابلا ةدعلا وأ مارح&ا نمز وأ مراح;ا يف ناك ولو ىتح

.محر
 رثكأ نفد وأ .Nصأ موجر;ا نفدي مل ول امك ،ةيعرشلا ةقيرطلا ريغب مجرلاب ,دحلا ةماقإ زوجي & ]1252 ةلأسم[

 ول  امكو .كلذ وحنو ,ةرارحلاب وأ زاغلا وا حNسلاب لتق ول امكو .هنم لقأ وأ ،Nثم هيفتك ىلا ،بولط;ا نم

 رشبلا لبق نم ىقلم رجحلا نوكي نا ][طوح&ا لب .هيلع راجح�ا فذق ةعرس يف ةزهج�ا ضعب تلمعتسا
 قبس دقو .كلذ ريغ ىلا ,شطعلاو عوجلاب وأ ضر�اب مطلاب هتوم ىلا اوببست ول امكو .ارايتخا هلوح :فقاولا

.كلذ يف ديفي ام ,]365 ةلأس;ا[ يف
 هضرعو هلوطو هتدام ثيح نم ،يفرعلا لكشلاب اعونصم ،هب دلجي يذلا طوسلا نوكي نا بجي ]1252 ةلأسم[

 ىمسي ام ديدحت ,ةيعرشلا هراثآ ةلمج نمو .بورضملل املظ ناك ,كلذ نع فلتخا ناف .كلذ وحنو ,هضبقمو
 هديدحت يف كشلا لصح ناف .ةمدقت;ا ةنمز�ا يف دوجو طوسلل ناك دقو .انايحأ بجت دق يتلا ةبرضلا فصنب
 برق�ا لمعتسا ,كلذ رذعت ناف .دحلا يف هلامعتسا لبق ،هل هتهابش لمتحي ام برقأ ةعانص تبجو ,انرصع يف

.برق�اف

 ,فيعضلا براضلا يزجي Nف .افرع ةوقلا ةيوتسم ةيرشب ديب دلجلا ذيفنت :عت;ا لب ,][طوح&ا ]1253 ةلأسم[
 ىلع بولط;ا برضلا هباشت تناك ناو ،برضلا يف ةل�ا لامعتسا زوجي & امك .ادج يوقلا براضلا زوجي &و

. ][طوح&ا
 وأ بضغلا وأ حرفلا وأ ديدشلا نزحلاك ,ةيدايتعا ريغ ةيسفن ت&اح يف براضلا نوك زوجي & ]1254 ةلأسم[

 بورض;ا نم ابضاغ ناك اذإ ةصاخو .افرع اديدش اهنم يأ ناك اذإ ,اهوحن وأ مل�ا وأ ركسلا وأ ساعنلا
 .يويند رم� هسفن

 هيف طرتشي &و .اه&وتي نم هنع بيني وأ اه&وتي وهف .دودحلل ميقم صخش :يعت مكاحلل بحتسي ]1255 ةلأسم[
 ىرخ�ا روم�ا يف هقفتلاو ةروكذلاو ةلادعلا اما .هريبدت يف دشرلاو هيف هقفتلاو ذيفنتلا ىلع ةردقلا ريغ

 مدعو ةيرحلاو غولبلا ىتح لب .طورشم ريغ وهف ،كلذ ريغو ,درو;ا اذه ريغ يف هفسلا وأ ىمعلا نم ةمNسلاو
.ًاتقؤم لب ًانيعم دحلا ميقم نكي مل ول هوحنو . طئارشلا كلت ظفح عم ،يلا;ا فرصتلا يف رجحلا

 امك ،مكاحلا ىلا هنييعت لاكيإ درو امك .ةبرض نيرشعلا ىلا ةرشعلا :ب امب ريزعتلا ديدحت درو ]1256 ةلأسم[
 ,رابتع&ا رظنب نيرخ�ا :طرشلا ذخأي يذلا وه مكاحلا نوكيو ،طسو�ا برق�او .دحلا نود امب هديدحت  درو

. دودح;ا لمحتو ةيصع;ا رادقم يف ةحلص;ا نم ىري ا; اقفو
 وأ ةدايزلا وأ صقنلل Nباق هلعجي نا & ،ابسانم هاري يذلا رادق;ا يمسي نا مكاحلا ىلع بجي ]1257 ةلأسم[

. دادحلا ىلا هلكوي

 ][طوحأ وهو .طوسلا يه ،قباسلا يعرشلا فرعلا يف ةداع ريزعتلا يف ةلمعتس;ا ةل�ا ]1258 ةلأسم[



. دادحلا ىلا هلكوي

 ][طوحأ وهو .طوسلا يه ،قباسلا يعرشلا فرعلا يف ةداع ريزعتلا يف ةلمعتس;ا ةل�ا ]1258 ةلأسم[
 .لاكشإ لحمف ريزعتلا يف هنييعت اماو .قبس امك ,هريغ لامعتسا زوجي & .دودحلا يف :عت;ا هنا امك .ديكأتلاب

  .امهريغو ,رجحلاو اصعلاك مNي�ا بابسا فلتخم نم هريغ زاوج برق�او
 ىلع ةنومضم تناك ،كلذ ريغو ,مظع رسك وأ ءامد�اك ةيانج ىلا ريزعتلا يف برضلا ىدأ اذإ ]1259 ةلأسم[

. ًارده ذئدنع نوكتف .برضلا كلذ لثم يف ةفراعتم نكت مل ام ،براضلا
 وا بتارلا عطق وأ دييقتلا وأ عيوجتلاك ,يدسجلا مNي�ا ريغب ءاذي�ا ريزعتلا يف زوجي له ]1260 ةلأسم[

 ,زجي مل اذإو ،هيف كلذ لك ءازجإ مدع ][طوح&ا .هريغو متشلاب راقتح&ا وأ ةل�ا وأ طوسلا نود ديلاب برضلا
 ب�ا بيدأتك ,طقف بيدأتلا وه بولط;ا ناك ول ،معن .ةيعرشلا ةفيظولا ءادأ نودب املظ ًاءاذيإ هنوكل ,مرح دقف

 .بولط;ا ىلا يدؤي ام دودح يف ,زاج ،كلذ وحنو ,هدبعل ىلو;ا وأ هدلول
 ديلل لمعلا يف ايبسن ةلثامم تناك اذا .برضلا ىلع ةدعاسم ةلآ لامعتسا زوجي ريزعتلا يف ]1261 ةلأسم[

 .هب دتعم رادقمب فعضأ وأ دشأ تناك ول ام فNخب .ةيرشبلا
 ،ءاذي�ل اهريغو ةثيدحلا بيلاس�ا ضعب لامعتسا زوجي ،بيدأتلاك ,ريزعتلا دروم ريغ يف ]1262 ةلأسم[

 .كلذ ريغ وأ ءوضلا وأ زاغلا وأ ةدوربلا وا ةرارحلاك . ملظ وا ةيانج ىلا يدؤت & نأ طرشب

عبارلا لصفلا
صاصقلا

 يف بيبطلا هنمضيو .]دمعلا هبش[ نم وهف ,تافعاضم ةيأ وأ بيبطلا أطخ نم ةافولا تلصح اذإ ]1263 ةلأسم[
. ]897 ةلاسم[ رظناو هلام

.هيلع انومضم ناك تافعاضم ةيأ وأ يرطيبلا بيبطلا أطخ نم ناويحلا يف ةافولا تلصح اذإ ]1264 ةلأسم[
 وا ةيسفنلا بيلاس�ا وأ ةيود£ل ةيربتخ;ا براجتلا ببسب ,تافعاضم ةيأ وأ ةافولا تلصح اذإ ]1265 ةلأسم[

 دمعلا هبش ليبق نم وهف &إو ،دوقلا هعم :عتي دمع وهف ,لتقلا هب دصق وأ ،ًابلاغ Nًتاق ببسلا ناك ناف .اهريغ
 .ةيدلا هيف :عتت

 ةلوهجم ةنكمأ وأ ةنيعم ةزهجأ يف نوكلا براجتل ,تافعاضم ةيأ وأ ةافولا تلصح اذإ كلذ وحنو ]1266 ةلأسم[
 :ب كلذ يف قرفي &و .ةقباسلا ةلاس;ا يف هانلق ام اهمكحف .كلذ وحنو ,ةحجان ريغ ,Nثم صوغلل بيلاسأ وأ
 ناف ,ايضار ناك ول ىتحف .ههاركإ وأ هرارطضا وأ ]هيلع ينج;ا وهو[ ةبرجتلا لحم وه يذلا صخشلا اضر
 كNهلل هسفن ضرع ول ،معن .ةمNسلل ًازرحم وا ةجيتنلا نع Nفاغ هيلع ينج;ا ماد ام ,يناجلل ةنومضم ةيانجلا

.نامض Nف تافتل&ا عم
 ريغ يف وه ,صاصقلاو ةيدلا ذخاو ةعفار;ا يف قحلا هل نمو ]اهفرط ينعي [ ةيانجلا يلوتم ]1267 ةلأسم[
 اذإ ينعي[ سفنلا يفو .هيلوف &إو ,هلقعو هغولب عم ,هسفن هيلع ينج;ا وه ,]ةافولا ثدحت مل اذإ ينعي [سفنلا

:روص ةدع هلو .هنييعت نع ءاهقفلا ثيدح لق امم وهو .مدلا يلو وه يلوت;اف ,]ةافولا تلصح
 وأ ارصاق هيلع ينج;ا ناك ول امك .ةافولا دعب ايلو ىقبيف ،ةايحلا لاح ايلو درفلا نوكي نا :ىلو�ا ةروصلا

 .اكولمم
 .امهاوس نمع Nضف .خ�ا &و ب�ا & ,جوزلا وه ,ةجوزلل مدلا يلو :ةيناثلا ةروصلا

 :ب اديشر اغلاب ناك ول امك ،دحاوب انيعتم نوكي دق ،مامع�ا وا ةوخ�ا وأ د&و�ا نم مدلا يلو :ةثلاثلا ةروصلا
 .نيرصاق

 طسبنت مأ ,ةصاخ مدلل ايلو مهربكأ نوكي لهف ،نيدشارلا :غلابلا نم ددع مهيف ناك اذإ :ةعبارلا ةروصلا

 .لو�ا برق�او ،يناثلا ][طوح�ا .اعيمج مهيلع ةي&ولا
 رهاظلا .مدلل ايلو ةثرولا نم ديعبلا نوكي لهف ,ةبيرقلا ثر�ا تاقبط ضعب هل نكي مل اذإ : ةسماخلا ةروصلا

. يعرشلا مكاحلا ناذئتسا هعم ][طوح�ا ناك ناو .كلذ
 ايلو قتع;ا ىلو;ا نوكي لهف ,ةبارقلاب :ثراولا ثNثلا ثر�ا تاقبط نم ءيش هل نكي مل اذإ : ةسداسلا ةروصلا



. يعرشلا مكاحلا ناذئتسا هعم ][طوح�ا ناك ناو .كلذ
 ايلو قتع;ا ىلو;ا نوكي لهف ,ةبارقلاب :ثراولا ثNثلا ثر�ا تاقبط نم ءيش هل نكي مل اذإ : ةسداسلا ةروصلا

. يعرشلا مكاحلا ةعجارم هعم ][طوح�ا ناك ناو ،كلذ رهاظلا . لاملل اثراوو قتعلل ايلو هتفصب ،مدلل
 هثرا يف لاكشأ & . همدل ايلو نوكي لهف ,ةريرجلل نماض هل ناكو .قتعم &و ةبارق نكي مل اذإ : ةعباسلا ةروصلا

. يعرشلا مكاحلا ةعجارم هعم :عتي ،لاكشأ لحم وهف ,هل صاصقلا قح اماو .ةيدلل
 هليكو وا  مام�ا ىلع همد ةي&وو هثرا :عت ،ةثراولا تاقبطلا كلت نم ءيش هل نكي مل اذإ : ةنماثلا ةروصلا

. ماعلا وا صاخلا
. ثاري;ا بجحي نم ,مدلا ةي&و بجحي ]1268 ةلأسم[

 ىلع ءانب ,يعرشلا مكاحلا ادعام .لتاقلاو دبعلاو ملس;ا نع رفاكلاك ,ثري & ن; مدلل ةي&و & ]1269 ةلأسم[
.ةقباسلا هوجولا ضعب

 ول هلامك :ح ىلا راظتن&ا نكمأ ،كلذك نكي مل ناف . لقعلاو غولبلا : Nعف مدلا يلو يف طرتشي ]1270 ةلأسم[
 .هريغ ىلا ةي&ولا تلقتنا &إو .Nمتحم ناك

 &و ةيدسجلا ةحصلا &و ةروكذلا &و ةلادعلا ,ثاري;ا يف طرتشي & امك ةي&ولا يف طرتشي & ]1271 ةلأسم[
.تNمتح;ا نم كلذ وحنو ,دحلا هيلع ميقأ نم ريغ وأ نجسلا نم حارسلا قلطم نوكي نا &و دشرلا

 ول نكلو . تاقبطلا ىدحإ نم ثراولا ىلا لقتنت لب ،مدلا ةي&و هل نوكت Nف ،ثري & انزلا نبا ]1272 ةلأسم[
 مكاحلا نم ناذئتس&ا بوجو امهطوحأ ,ناهجو .كلذل حلصي لهف .  مام�ا ثاولا ناكو ,هب رم�ا رصحنا

 . لاح ةيأب ةيدلا ثري & هنكلو ،صاصقلا قح هل نوكي ,مكاحلا ةقفاوم عمو . يعرشلا
 اهلكو .ةصاخ اهل اوضرعتي ملو ةماعلا اهتدعاقل ءاهقفلا ضرعت ، صاصقلا نم عاونأ كانه ]1273 ةلأسم[

 ةضاحتس&ا وأ ضيحلا مد لوزن اهل تببس اهنأ وأ اميقع اهلعجب ,ةأر;ا ىلع ةأر;ا ةيانج لثم .لاكشأ Nب ةتباث
 ةأر;ا تناك ناف ،كلذ وحنو ,ًاديدج ةدلاولا يف مل�ا ةدايز وأ عضر;ا نم بيلحلا عاطقنا وا داتع;ا هتقو ريغ يف

 :بو اهلث; ةبسان;ا ةيدلا :ب ةريخم اهيلع ينج;ا ناك &إو . لث;اب اهنم صاصقلا نكمأ ةفصلا سفنب ةيناجلا
 . لبقتس;ا يف ةفصلا سفن لوصحل ةيناجلاب راظتن&ا

 هيوشت بجوا ولو . :نجلا ةيد يناجلا ىلع لب ,هيف صاصق Nف ,:نجلا طاقسأ بجوي ام لك ]1274 ةلأسم[
 , ةموكحلا عجر;ا ناك &او . :نجلا ةيد نم هتبسنب ذخا ,يعرش ردقم هل ناك نأف , :نجلا

 تباث وهو . ءاضع�ا عفانم يف صاصقلا :ءاهقفلا اهل ضرعتي مل يتلا صاصقلا دراوم نم ]1275 ةلأسم[
 وا لقعلا ىلع ةيانجلا تلصح اذاف .ةلاس;ا هذهل ضرعت نم ةلقل ,هفNخب عامجإ &و ,ميركلا نآرقلا قNطإب

 يف صقنلا سفن داجيإ نكمأو ، اهريغ وأ ناول�ا ىمع ىتح وأ قوذلا وا مشلا وا باجن�ا وا رصبلا وا عمسلا
 روما ىلع هفقوت وا صاصقلا رذعت عم اهيلا راصي امناو .ةيدلا ىلا ريص;ا ىلا ةجاح &و ,كلذ :عت ، يناجلا
 . اهفNتإ نم هرصب باهذا يناجلا يف :عتو ةقدحلا ةمNس عم هرصب بهذ ول امك .هيلع ينج;ا يف لصحت مل

. دئازلا ةيانجلل انماض ناكو ,ةيدلا يف هقح طقس ,هيلع ينج;ا هلعف ولو ,ذئدنع صاصق & هناف
 ول امك .ةيانجلا ىدل يناجلا يف صقنلا سفن دوجو ،هانلق يذلا صاصقلا رذعت دراوم ةلمج نم ]1276 ةلأسم[
 .يناجلا ىدل هنم صتق;ا وضعلا دوجو مادعنا كلذ ةلمج نمو . مصأ وهو هعمس بهذأ وا ىمعأ وهو هرصب بهذ

 ،اعرش ةردقم تناك اذإ ،ةيدلا ىلا لاح لك ىلع راصيف .عناو;ا نم كلذ ريغ ىلا .ةيقتلل ًافلاخم هنوك : اهنمو
.ةموكحلا ىلإف &إو

سماخلا لصفلا
تايدلا

 لك كلذ لمشي .اهدعب امو ,]887 ةلأسم[ عجار .لص&ا عفد تايدلا يف Nصا بجاولا نا قبس ]1277 ةلأسم[
 .رذعتلا وا يضارتلاب &ا ةميقلا ىلا راصي &و .حارجلاو عفان;او ءاضع&او سفنلا ةيد نم ًاعرش :عم وه ام
 لدب رادلا ةيكلمب ايضارت ول امك .عات;ا فانصا نم ةميقلا ريغ ىلا لاقتن&اب ًاعرش :يفاك :ببسلا نيذه Nكو
 .لقني & امم وا لقني امم ،ًاعرش هلامعتسا زاجو ةيقوس ةميق هل ام لك كلذ يف قرفي & .ةيبهذلا ريناندلا وا لب&ا

 ةمذلا تيقب &او ،كلذ وحنو ،كلا;ا لوهجم نم تسيلو ,ةاكزمو ةسمخم لاوما نم ةيدلا عفد بجي ]1278 ةلأسم[



 .لقني & امم وا لقني امم ،ًاعرش هلامعتسا زاجو ةيقوس ةميق هل ام لك كلذ يف قرفي & .ةيبهذلا ريناندلا وا لب&ا
 ةمذلا تيقب &او ،كلذ وحنو ،كلا;ا لوهجم نم تسيلو ,ةاكزمو ةسمخم لاوما نم ةيدلا عفد بجي ]1278 ةلأسم[

 .اهضعبب وا اهب ةلوغشم
 : :بولسا دحاب ًازئاج كلذ نوكي اضرلا عم ،معن .هاضر نودب ريغلا لاوما نم عفدلا زوجي & ]1279 ةلأسم[

 .هنم ةيدلا يناجلا عفدو ,يناجلل لا;ا كيلمت : &وا
 نم ناردصي امنا نيدصقلا Nكو .ةيدلا نم يناجلا ةمذ غيرفت ناونعب ,هيلو وا هيلع ينجملل لا;ا كيلمت : ًايناث

. يناجلا ةمذ أربت مل ،كلذ دصقي مل ناف .لاملل يلص&ا كلا;ا
 ,ةيصخشلا هلاوما يقابك نوكتو ،هيلع ينج;ا كلم يف ةيدلا لخدت سفنلا ىلع ةيانجلا ريغ يف ]1280 ةلأسم[
 يفكي &و .كلذ ريغو ,جحلل ةعاطتس&ا لوصحو سمخلا بوجوو يلماع;ا فرصتلا زاوج نم اهماكحا اهلمشتو

.ذخ&ا ةمذ نع اهسيمخت مدع يف عفادلا ةمذ نع اهسيمخت
 ،ثر&ا صصح بسح ىلع مسقتو .ثراولا كلم يف ةيدلا لخدت ،سفنلا ىلع ةيانجلا روص يف ]1281 ةلأسم[
 هلاوماك تناك ,هتصح ثراو لكل تلصو اذاو .اهريغو بجحلاو ةبارقلاو ضرفلاب ,ثاري;ا نم هماكحا اهلمشيو

 . ةقباسلا ةلأس;ا يف هانلق يذلا ليصفتلاب ،ةيصخشلا
 بجيف ,بستح;ا ريغ ثر&ا نم ةيدلا ثرا رابتعا ةيلو&ا ةدعاقلا يضتقم نا نم مغرلاب ]1282 ةلأسم[
 ،هلتق وه باستح&ا نع جراخلا ن& .دلولاو ب&اك ,ثر&ا بستحم ًاثروم ،هيلع ينج;ا ناك ولو ،هسيمخت

 هريغ نمو ,بستحم بستح;ا ثرو;ا نم ةيدلا ثاريم نوكيف .كلذ ىضتقي & ةلد&ا قايس نا ريغ .هتيد ثاريمو
 اتلك يف ،سيمختلا بوجو ًابابحتسا طوح&ا ناك ناو .ةيحانلا هذه نم يناثلا سيمخت بجيف ،ًابستحم ريغ

 .:تروصلا
 ول امك ،لقعلا تاكلم ضعب ىلع ةيانجلا لوصح ,ءاضع&ا عفانم ىلع ةيانجلا دراوم ةلمج نم ]1283 ةلأسم[
 تلازف ةركاذلا داح ناك وا هداهتجا لازف ًادهتجم ناك وا اهيفس وا نايسنلا ريثك راصف ,Nثم هسأر ىلع هبرض

 يف اهلمعتسي امم تناك اذا ةصاخو ،هتفرعم تلازف ةيعامتج&ا وا ةيعيبطلا روم&ا ضعبب ًافراع وا اهتدح
 ،لاكشا اهضعببو ,لاكشا ,ةلماكلا ةيدلاب ىوتفلا نا ريغ .ةعيرشلا يف ةلاحم & ةيد هل امم كلذ لكف .هتشيعم

 لباق ريغو ًاديدش رث&ا ناك اذا ,ةلماكلا ةيدلا نع اهرادقم لقي نا يغبني &و .ةموكحلا ىلا ريص;ا ][طوح&اف
 .ًابلاغ لاوزلل

 ضعب وا ًاعرش ةمرح;ا ريغ ةيفخلا مولعلا ضعب هيلع ينجملل ناك ول ام ،كلذ تاقيبطت ةلمج نمو ]1284 ةلأسم[
 ,رحسلا عفد وا ظفحلا وا قزرلا زارحا ءاطعا وا قورس;ا وا قراسلا نادجو وا ةاواد;اك ,ةيحورلا تايلاعفلا
 & ,انه ةموكحلا نا ريغ .ةقباسلا ةلأس;ا مكحل &ومشم نوكيف .ةيانجلاب ةيصوصخلا كلت هنع تلازف .كلذ ريغو

 .ةلماكلا ةيدلا ىلا لصت نا يغبني
 حبرلا لدعم نوكي لهف ،هحابرتس& ًاببس كلذ ناكو ،هتعفنم ىلع وا وضعلا ىلع ةيانجلا عم ]1285 ةلأسم[

.بوجولا هجو ىلع هنا يف مNكلا امناو .لاكشا Nب ,كلذ ][طوح&ا ،ةيدلا ىلع ًادئاز ًانومضم
 بجت Nف .اهيف اهعفانمو ءاضع&ا ىلع ةيانجلا جاردنا يف لاكشا & ،سفنلا ىلع ةيانجلا عم ]1286 ةلأسم[
 ,هيلع ينج;ا ةيمها ثيح نم هتيد قرفت & امك .ةقباسلا ةلأس;ا يف هيلا انرشا ام بجي & امك .ةيدلا نم رثكا
 ,دحاوب :نث&ا لتق زوجي &و .دحاو صاصقو ,ةدحاو ةيد هل مهلكف .ًايداصتقا وا ًايعامتجا وا ًاينيد وا ًايملع

 .ةردق;ا ةيدلا نم رثكا رادق; ذخ&ا زوجي & امك .ةيمه&ا تفلتخا ناو
.ةرافك ةيا عفد هعم بجي Nف .ناك امهم ,سفنلا نود ام ىلع ةيانجلل ةلماش ريغ لتقلا ةرافك ]1287 ةلأسم[

 .ةثروللو هل اهناف ,ةيدلا فNخب .ًائيش مدلا يلو اهنم ديفتسي & امم لتقلا ةرافك نا حضاولا نم ]1288 ةلأسم[
 .هماعطا متي يذلا ريقفلا وا هقتع متي يذلا دبعلا وه ةرافكلا نم ديفتس;ا امناو

 امناو .ةبارقلا مادعنا عم هثاريم قح ه&و; سيل ينعي ،]ةبئاس[ هقتعف ,ةرافك يف قتعي قر لك ]1289 ةلأسم[
.ًاصلاخ �ا هجول قتع;ا وه كاذ
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